
  

Björklunda förskolas plan mot 
diskriminering och annan kränkande 
behandling 2017/2018. 

Grunduppgifter 
Verksamhetsformer som omfattas av planen 

Förskoleverksamhet 

Ansvariga för planen 

Arbetslagen ansvarar för att planen revideras varje år.  
Förskolechef ansvarar för att tid avsätts för detta arbete.  

Vår vision 

Att ha en trygg lärandemiljö som kännetecknas av respekt, arbetsglädje, kreativitet 
och samarbete, där alla barn får förutsättningar för att lyckas. Vi vill att alla barn ska 
känna glädje när de kommer till förskolan. Genom vårt 1-16 års perspektiv är vår 
vision är att alla elever uppnår minst godkända betyg när de slutar årskurs nio.  

Planen gäller från 

2017-09-01 

Planen gäller till 

2018-09-01 

Barnens delaktighet 

Observationer och samtal i grupp och/eller enskilt med barnen. Genom sånger, 
ramsor, dramatiseringar och sociala berättelser. Barnen uppmuntras att lösa 
konflikter genom samtal och inte genom att ”ge igen”.  
 

Vårdnadshavarnas delaktighet 

Vårdnadshavarna har möjlighet att svara på en enkät. 
Vårdnadshavarna är delaktiga genom föräldramöten och samrådsforum, där de får 
möjlighet att ta del av och tycka till om planen mot diskriminering och annan 
kränkande behandling i förskolan.  

Pedagogernas delaktighet 

Arbetar aktivt med kartläggningsarbetet av barnens delaktighet i verksamheten. Om 
det uppstår en konflikt tar vi kontakt med föräldrar/vårdnadshavare i samtal. Vi tar tag 
i konflikter direkt när de uppstår och försöker lösa konflikten tillsammans med de 
berörda.  
Arbetar med granskningen av föräldraenkäten. 
Ansvarar för att förändra verksamheten utifrån kartläggningen.  

Förankring av planen 

Redovisning av kartläggningen och presentation av planen mot diskriminering och 
annan kränkande behandling i förskolan på höstens föräldramöte. Pedagogerna 
introducerar arbetet med barnen utifrån valt fokus från kartläggningen. 



  

Utvärdering 
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats  

Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling har uppdaterats under 
ht 2017. 

Några av pedagogerna har gått fortbildning i att möta olika kulturer i en lärande miljö, 
under hösten 2015.  

Alla pedagoger och en del barn har varit delaktiga i utvärderingen, genom 
reflektioner, barnintervjuer, observationer och i samtal. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 

Alla pedagoger och några barn. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 

Pedagogerna har fått en stor erfarenhet i arbetet med barn och vårdnadshavaren 
med olika kulturer. Intervjuer med barnen visar att de har god trivsel på förskolan. 

Årets plan ska utvärderas senast 

2018-09-01. 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 

Vi ska utvärdera planen på vår planeringsdag under hösten. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 

Alla pedagoger. 

  

Främjande insatser  
Namn 

Främja och förebygga diskriminering och annan kränkande behandling.  

Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling och etnisk tillhörighet. 

Mål och uppföljning 

 Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av kränkande 
behandling. 

 Förskolan bör arbeta för att utveckla barnens förmåga att leva sig in i och respektera 
andras kulturer, värderingar och människors lika värde oavsett bakgrund. 

Insats 

 Pedagogerna ska föregå med gott exempel och visa barn hur man bör bete sig mot 
varandra. Det är viktigt att pedagogerna samtalar med barnen om någon blir illa 
behandlad. Vi ska samtala om olika kränkande situationer och diskutera kring det. Prata 
om hur man kan vara en bra kompis och hjälpa den som blir utsatt. 

 Tillsammans jämföra likheter/olikheter i språk, utseende och traditioner. 
 Fortbilda pedagogerna i att möta olika kulturer i en lärande miljö. 



 Samarbete med vårdnadshavare, syskon eller föreningar från olika kulturer. 

  

Ansvarig 

Barn, pedagoger, vårdnadshavare och berörd förskolechef.  

Datum när det ska vara klart 

2018-09-01. 

  

  

Kartläggning  
Kartläggningsmetoder 

Enkät som går ut till vårdnadshavarna i förskolan. 

Områden som berörs i kartläggningen 

Kränkande behandling, mobbing, könsidentitet och etnisk bakgrund. 

Hur barn och vårdnadshavarna har involverats i kartläggningen 

Via barnintervjuer, vårdnadshavarna har fått svara på frågor helt anonymt, via 
internet. 

Hur pedagogerna har involverats i kartläggningen 

Pedagogerna har varit med och utformat frågorna och tar del av resultaten och vidtar 
åtgärder. 

Resultat och analys 

Resultatet har varit till stor del positivt, vi har fått upp svarsfrekvensen genom att låta 
vårdnadshavarna svara på enkäten hemma via internet och att bägge 
vårdnadshavarna getts möjlighet att svara. 

Förebyggande åtgärder  
Namn 

Nolltolerans 

Områden som berörs av åtgärden 

All slags kränkande behandling.  

Mål och uppföljning 

Ingen mobbing och kränkande behandling får förekomma. Vi finns alltid till hands där barnen är i 
vardagssituationer, vid olika leksituationer under dagen och att vi är mentalt närvarande.  

Åtgärd 

Vi pedagoger är bra förebilder för barnen och respekterar varandra. Vi tar tag i negativa situationer 
direkt och vägleder barnen till att behandla varandra positivt. Vi ska försöka dela upp våra stora 
barngrupper i mindre grupper. Använda ev. tomma rum, se över lokaler och rutiner för att förebygga ev. 
konfliktsituationer bland barnen. Vid utevistelse: förebygga ev. konflikter med att det finns pedagoger 
nära ”uterummet”. Exempel: Baksidan där vi har vår spindelgunga, pulkbacken. Boksamtal (använda 
böcker och samtala med barnen hur vi är mot varandra) och använda kompiskort i våra samlingar. 
Mindre antal barn i grupperna och sätta in resurser när det behövs. När situationer bland barnen 
uppstår samtalar vi med barnen vi diskuterar i våra arbetslag och med berörda vårdnadshavare hur vi 

Formaterad tabell



ska lösa/hantera situationen. En cykelfri dag/vecka för att få en säkrare och lugnare utevistelse, cykelfri 
baksida. Prata med barnen om de känner sig otrygga i någon vistelsemiljö ute eller inne. 

Motivera åtgärd 

Ge barnen direkt stöd i deras samspel och vara förutseende ifall att kränkande behandling sker mellan 
barnen.  

Ansvarig 

Hela enheten  

Datum när det ska vara klart 

2018-09-01. 

  

Rutiner för akuta situationer 

Policy 

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

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling. 

Pedagogerna håller god uppsikt över alla platser där barn leker inom- och utomhus. 
Pedagogerna är lyhörda i verksamheten för barnens lek och språkbruk. Dialog med 
vårdnadshavarna vid uppkomna situationer.  

Pedagog som barn och vårdnadshavare kan vända sig till. 

Målet är att vårdnadshavarna kan vända sig till den pedagog man känner förtroende 
för, optimalt är att detta gäller alla pedagoger. 
Ansvarspedagog ska finnas utsedd. 

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

Alla pedagoger informeras och deltar i en kartläggning och i ett strategiarbete i 
barngruppen om hur ett fortsatt arbete ska bedrivas. 
Vårdnadshavarna informeras och ges möjlighet till att påverka detta arbete.  

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av pedagog. 

Varje pedagog måste stå upp för vad som är rätt utifrån barnen. 
I arbetslaget ska finnas en öppen dialog och ett förtroende som gör det möjligt att 
korrigera varandra. 
Om inte detta fungerar ska berörd förskolechef informeras och vidta åtgärder. 

Rutiner för uppföljning 

Tillsammans med vårdnadshavarna och övriga utvärdera kontinuerligt om mobbing 
och kränkningar förekommer.  

Rutiner för dokumentation 

För uppdraget lämplig pedagog dokumenterar och håller kontakt med 
vårdnadshavarna kontinuerligt. 
All denna verksamhet ska bedrivas till dess att man är övertygad om att all kränkning 
har upphört.  

Ansvarsförhållande 

Den pedagog som blir utsedd av arbetslaget/förskolechef tillsammans med 
vårdnadshavare. 


