
Ostronstigens förskolas plan mot 

diskriminering och kränkande behandling 

Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen: 

Förskola för barn 1-6 år 

 
Ansvariga för planen: 

All personal på förskolan. 
 
Vår vision: 

Alla inom Backens och Långskatas förskoleenheter ska känna sig trygga och accepterade för 
den de är. Alla ska aktivt arbeta mot alla former av kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier för att få ökad trivsel i förskolan. Alla barn på Ostronstigens förskola ska få vara 
ett ”jag” och samtidigt ha tillhörighet i en grupp, få möjlighet att utveckla en positiv självbild 
samt respektera egna och andras lik- och olikheter. Alla barn på förskolan ska fostras i att lösa 

konflikter utan våld, använda ett vårdat och hänsynsfullt språk, samt kunna föra sig i sociala 
sammanhang. Man ska våga prova det som är nytt och annorlunda och stå upp för sig själv 

och andra. 
 
Planen gäller från 2015-06-15 

Planen gäller till 2016-06-30 
 

Barnens delaktighet: 

Prata i grupperna om hur vi är mot varandra. De äldsta barnen är delaktiga i att informera 
vikarier/besökare om vilka regler vi har på vår förskola. Pedagogerna är lyhörda mot barnen.  

 
Vårdnadshavarnas delaktighet:  

Diskussion vid föräldramöte, utvecklingssamtal, föräldraenkät, samrådsforum. 
 
Personalens delaktighet: 

Vi på Ostronstigens förskola prioriterar att arbeta förebyggande mot kränkningar i syfte att 
förstärka respekten för allas lika värde. Arbetet riktas mot alla, bedrivs utan förekommen 

anledning i det vardagliga arbetet och omfattar alla diskrimineringsgrunder. Vår röda tråd är 
att försöka ge barnen verktyg att utveckla sin självkänsla, sociala kompetens och empatiska 
förmåga. 

 
Detta gör vi genom att: 

Kontinuerligt diskutera barn- och människosyn, och vårt förhållningssätt vid olika situationer. 
Vi arbetar med värdegrunden tillsammans med barnen genom att delta i lek, föra samtal, 
rollspel och sociala berättelser. Barnen får möjlighet att reflektera över normer, värderingar, 

rättigheter och skyldigheter. 
Vi ger positiv förstärkning när barnen hjälper varandra och när de är bra kamrater. 

Vi ändrar den pedagogiska miljön utifrån barnens intressen för att skapa en miljö som 
uppmuntrar till utforskande och experimenterande.  
Har tydliga rutiner vid kris/olycka. 



Genomföra kontinuerliga brandövningar. 

Samrådsforum med föräldrarna. 
 

Förankring av planen: 

Vi på Ostronstigens förskola prioriterar att arbeta förebyggande mot kränkningar i syfte att 
förstärka respekten för allas lika värde. Arbetet riktas mot alla, bedrivs utan förekommen 

anledning i det vardagliga arbetet och omfattar alla diskrimineringsgrunder. Vår röda tråd är 
att försöka ge barnen verktyg att utveckla sin självkänsla, sociala kompetens och empatiska 

förmåga. 
 
Detta gör vi genom att: 

Kontinuerligt diskutera barn- och människosyn, och vårt förhållningssätt vid olika situationer. 
Vi arbetar med värdegrunden tillsammans med barnen genom att delta i lek, föra samtal, 

rollspel och sociala berättelser. Barnen får möjlighet att reflektera över normer, värderingar, 
rättigheter och skyldigheter. 
Vi ger positiv förstärkning när barnen hjälper varandra och när de är bra kamrater. 

Vi ändrar den pedagogiska miljön utifrån barnens intressen för att skapa en miljö som 
uppmuntrar till utforskande och experimenterande.  

Ha tydliga rutiner vid kris/olycka som finns längst bak i närvarolistorna. 
Genomföra kontinuerliga brandövningar. 
Ha samrådsforum. 

Utvärdering 

Fjolårets utvärdering: 

Vi har under året följt vår Likabehandlingsplan och haft kontinuerliga diskussioner i 

arbetslagen där vi stämt av läget i de olika grupperna. När enstaka incidenter uppstått har vi 
löst det direkt på plats. När större saker uppstått har vi direkt diskuterat dem och utarbetat 
strategier för att lösa problemen på längre sikt.  

 
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan: 

Alla pedagoger på förskolan har varit delaktiga i utvärderingen. 
Sammanställningen gjordes av ansvariga för likabehandlingsplanen. 
 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan: 

Vi upplever att vi har bra måluppfyllelse. Efter omorganisationen har det varit färre konflikter 

i grupperna. 
Samrådsforumet har genomförts enligt målen.  
 

Mål för kommande läsår: 

Årets plan ska utvärderas senast 2016-06-30. 

 
Beskriv hur årets plan ska utvärderas: 

Eftersom vi anser att tidigare års utvärdering har fungerat bra, kommer vi att genomföra årets 

utvärdering på ett liknande sätt. 
Alla pedagoger kommer att utvärdera planen i sina respektive grupper. Sammanställningen 

görs sedan av ansvariga för likabehandlingsplanen. 
 
Ansvariga för att årets plan utvärderas: 

Susanne Öberg, Åsa Aråker. 



Främjande insatser 

Främja likabehandling i syfte att förstärka respekten för allas lika värde. 
 

Områden som berörs av insatsen:  

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion 
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. 

 
Mål och uppföljning:  

Vi på Ostronstigens förskola prioriterar att arbeta förebyggande mot kränkningar i syfte att 
förstärka respekten för allas lika värde. Arbetet riktas mot alla, bedrivs utan förekommen 
anledning i det vardagliga arbetet och omfattar alla diskrimineringsgrunder. Vår röda tråd är 

att försöka ge barnen verktyg att utveckla sin självkänsla, sociala kompetens och empatiska 
förmåga. 

 
Detta gör vi genom att: 

Kontinuerligt diskutera barn- och människosyn, och vårt förhållningssätt vid olika situationer. 

Vi arbetar med värdegrunden tillsammans med barnen genom att delta i lek, föra samtal, 
rollspel och sociala berättelser. Barnen får möjlighet att reflektera över normer, värderingar, 

rättigheter och skyldigheter. 
Vi ger positiv förstärkning när barnen hjälper varandra och när de är bra kamrater. 
Vi ändrar den pedagogiska miljön utifrån barnens intressen för att skapa en miljö som 

uppmuntrar till rikligt med lek.  
Ha tydliga rutiner vid kris/olycka. 
Genomföra kontinuerliga brandövningar. 

Fortsätta med samrådsforum. 
 

Insats: 

Vårt förebyggande arbete på förskolan syftar till att avvärja risker för diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling. All personal ska arbeta förebyggande mot 

kränkningar, diskriminering och trakasserier.  
Vår röda tråd är att försöka ge barnen möjlighet att utveckla sin sociala kompetens och 

empatiska förmåga i verksamheten.  
 
Detta gör vi genom att: 

Finnas där barnen är och observera kontinuerligt. 
Finnas som stöd i såväl positiva kamratrelationer som negativa. Vi ingriper mot all 

diskriminering och kränkande ord. 
Skapa en god arbetsmiljö där vi värnar om barnens lek och utforskande. 
Regelbundna kontakter med vårdnadshavande. 

Använda oss av gruppstärkande aktiviteter. 
Föra händelsebok. 

Ansvarig: Varje arbetslag planerar ett upplägg för arbetet på den egna avdelningen. 
Datum när det ska vara klart 2016-06-30. 

 

 



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder: 

Det åtgärdande arbetet kräver goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, 

trakasserier eller kränkande behandling. Arbetet ska påbörjas omgående när det kommit 
signaler om att ett barn känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Åtgärderna ska 
dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas.  

 
Detta gör vi genom att: 

Följa rutiner för Elevhälsan. 
Kontinuerligt utvärdera i arbetslagen samt årligen genomföra systematiskt kvalitetsarbete. 
Dela in barnen i mindre grupper. 

En pedagog går alltid ut först. 
Vi räknar barnen regelbundet. 

Punktmarkera vissa barn, vid behov.  
Ta med mobiltelefoner när vi går på utflykt. 
Namn och telefonlistor på barnen tas med vid utflykter. 

Vi är noga med att föra statistik när barnen kommer och går. 
Vi har en god kommunikation mellan hemvisterna eftersom vi öppnar och stänger 

tillsammans.  
 
Områden som berörs i kartläggningen: 

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion 
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen: 

Vi har genomfört samtal med barnen vid samtliga avdelningar. Vi försöker ge barnen verktyg 
att utveckla sin självkänsla, sociala kompetens och empatiska förmåga. 

Föräldrarna involveras genom utvecklingssamtal, föräldramöten, samrådsforum och genom 
daglig kontakt. 
Hur personalen har involverats i kartläggningen. Under planeringstiden har vi i alla 

arbetslagen kontinuerligt diskuterat barnen både på grupp- och individnivå. Vi pratar om 
stämningen i grupperna och diskuterar saker som vi sett. I och med detta kan vi snabbt sätta in 

åtgärder om det behövs, både för gruppen och för enskilda barn. När individuella insatser 
behövs utgår vi från barnens aktuella behov och utformar en handlingsplan som vi arbetar 
utifrån. Detta sker oftast i samarbete med specialpedagog.  

Vi har en pedagog som är ansvarig för barn med behov av särskilt stöd. 
 

Resultat och analys:  

Vi har under året följt vår Likabehandlingsplan och haft kontinuerliga diskussioner i 
arbetslagen där vi stämt av läget i de olika grupperna. När enstaka incidenter uppstått har vi 

löst det direkt på plats. När större saker uppstått har vi direkt diskuterat dem och utarbetat 
strategier för att lösa problemen på längre sikt.  

Vid utevistelse har vi varit väldigt noga med att en vuxen alltid är först ut, och när behov har 
funnits har vi observerat extra.  
Vi har haft brandövning under året. 

Vi har Samrådsforum och har haft två träffar under läsåret. 
Vi upplever att vi har bra måluppfyllelse eftersom det är få konflikter i grupperna. 

 



Förebyggande åtgärder 

Förebyggande arbete för att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller 

kränkande behandling: 

Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 
könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, 
Sexuell läggning och Ålder. 

 

Mål och uppföljning: 

Vårt förebyggande arbete på förskolan syftar till att avvärja risker för diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling. All personal ska arbeta förebyggande mot 
kränkningar, diskriminering och trakasserier.  

Vår röda tråd är att försöka ge barnen möjlighet att utveckla sin sociala kompetens och 
empatiska förmåga i verksamheten.  

Åtgärd: 

Det åtgärdande arbetet kräver goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling. Arbetet ska påbörjas omgående när det kommit 

signaler om att ett barn känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Åtgärderna ska 
dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas.  

 
Detta gör vi genom att: 

Följa rutiner för Elevhälsan. 

Kontinuerligt utvärdera i arbetslagen samt årligen genomföra kvalitetsarbete. 
Dela in barnen i mindre grupper. 
En pedagog går alltid ut först. 

Vi räknar barnen regelbundet. 
Punktmarkera vissa barn, vid behov.  

Ta med mobiltelefoner när vi går på utflykt. 
Namn och telefonlistor på barnen tas med vid utflykter. 
Vi är noga med att föra statistik när barnen kommer och går. 

Vi har en god kommunikation mellan hemvisterna eftersom vi öppnar och stänger 
tillsammans.  

 
Motivera åtgärd: 
Finnas där barnen är och observera kontinuerligt. 

Finnas som stöd i såväl positiva kamratrelationer som negativa. Vi ingriper mot all 
diskriminering och kränkande ord. 

Skapa en god arbetsmiljö där vi värnar om barnens lek. 
Regelbundna kontakter med vårdnadshavande. 
Använda oss av gruppstärkande aktiviteter. 

Föra händelsebok. 
 

Ansvarig: 
I första hand ansvarar den berörda personalen. Samtliga pedagoger medverkar aktivt i de 
övriga åtgärderna i samband med förskolechef. 

Datum när det ska vara klart 2015-06-30 



 

Rutiner för akuta situationer 

Policy: 

Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår förskola.  

 
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling: 

Finnas där barnen är och observera kontinuerligt. 
Finnas som stöd i såväl positiva kamratrelationer som negativa. Ingripa mot all diskriminering 
och kränkande ord. 

Skapa en god arbetsmiljö där vi värnar om barnens lek. 
 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till: 

Åsa Aråker (asa.araker@pitea.se) 
Susanne Öberg (susanne.oberg@pitea.se) 

 
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn: 

Det åtgärdande arbetet kräver goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling. Arbetet ska påbörjas omgående av närmaste personal 
när det kommit signaler om att ett barn känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. 

Åtgärderna ska dokumenteras genom en handlingsplan och utvärderas för att förhindra att 
kränkningarna upprepas. Vi arbetar i förekommande fall utifrån Elevhälsans rutiner. 

 
Ansvarsförhållande: 

All personal är ansvarig i samråd med KRIS-ansvariga. 

 


