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Hortlax förskoleområde 

Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling 

 

 

 

 

 

 

 

Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen  

Förskolor 1-5år 

 

Ansvariga för planen  
Ann-Sofie Gustavsson Förskolechef 

Liss-Britt Risberg ledningsresurs 

Ann-Christine Sjöberg Blåsmark förskola 

Ulrica Skoog Jävre förskola  

Helen Lindgren, Norrby förskola 

Britt Johansson, Ängens förskola 

 

Vår vision 

Visionsarbete startar ht 2016  

 

Planen gäller från  
2016-04-01 

 

Planen gäller till  
2017-04-01 

 

Barnens delaktighet  
- Utvecklingssamtalen 

- I den dagliga verksamheten 
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- Samtal med barn 

- Alla barn äger en pedagogisk dokumentation 

 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
 

- Föräldramöten 

- Utvecklingssamtal 

- Dagliga kontakten 

 

Personalens delaktighet 
- Plan arbetsgrupp 

- Avdelningsträffar 

- Arbetsplatsträffar 

- Föräldramöten 

- Utvecklingssamtal 

- Daglig kontakt med föräldrar och barn 

- Föreläsningar kring ex. värdegrundsfrågor 

- Fortbildningsdagar 

 

Förankring av planen  
 

- Föräldramöten 

- Hemsida (är under uppbyggnad) 

- Anslås på förskolorna 

Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 

Från och med augusti 2015 har förskolorna i Hortlaxområdet slagits samman till ett stort 

förskoleområde, med en förskolechef. Det innebär att det finns tre planer att utvärdera från 

fjolåret. Från och med detta år blir det en gemensam plan. 

 

Ansvarig från respektive förskola ansvarar för att se till att förskolans/avdelningarnas egna 

mål utvärderas.  

  

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 

Ansvariga för planen är kallade som representanter till utvärderingsmöte 5/2 2016. De har 

samlat in resultat av uppföljning/utvärdering från respektive enhet. På så vis är alla 

pedagogerna delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan. 

 

 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 

Gruppen upplevde att det var bra att ha en övergripande plan mot kränkande behandling i 

området där man alla har samma grundutformning och ramar.  

Genom att man sedan ”bryter ner” planen till en egen för avdelningen med sina egna mål och 

kartläggningsmetoder beroende på barngruppens behov gör planen mer levande i 

verksamheten. 
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När vi tittar tillbaks på förra årets arbete ser vi att det är bra att ha några tydliga 

utvärderingsbara mål som man jobbar mot på avdelningarna.  

 

Vi har under förra året arbetat med föreläsningar och fortbildningsdagar till personalen i bland 

annat värdegrundsfrågor.  

 

Vi har även fått utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” där vårt fokus också ligger på 

värdegrundsfrågor.  

 

Vi ser att det är viktigt att vi har ett gemensamt visionsmål (verksamhetsidé) som vi alla har 

som utgångspunkt när avdelningarna formar sina egna mål. Visionsarbete ska starta under ht 

2016. 

 

I avsnittet ”förbyggande arbete” preciserar vi våra gemensamma mål som området har. 

 

Sen september har alla avdelningar haft en aktuell föräldraversion av Plan mot diskriminering 

och kränkande behandling uppsatt i hallen. 

 

Enheternas utvärdering av sina mål 

 

Blåsmark:  

Mål: Barnen ska fråga först innan de tar saker av varandra.  

         Barnen ska respektera ett nej, från en kompis eller vuxen. 

Så här arbetar vi: 

Vi är nära barnen så att vi ser när det händer i förebyggande syfte. 

Vi jobbar med stopphanden. 

Uppmuntrar goda handlingar och förstärka med tecken som stöd. 

Vi samtalar och visar barnen konkret hur man gör istället. 

Så här arbetar vi för att nå målen: 

 Dagliga observationer och diskussioner i arbetslaget. 

 Vi tränar barnen i stopphanden och att respektera när någon säger nej. 

Vid utvärderingen av planen/målen i nov-15, ser vi en klar förbättring. Vi upplever att vi 

behöver fortsätta på samma sätt och känner att vi fortfarande vill fokusera på detta. 

 

Knoppen:  

Mål: Vi är ALLA kompisar, vi kan leka med alla inte bara specifika barn 

Så här arbetar vi: 

Hjälper barnen att kommunicera med varandra, ge verktyg för att reda ut missförstånd och 

utmana barnen i hur vi kan tänka istället och hur det kan kännas för kompisen. 

- Vi pedagoger är goda förebilder och vägleder i kommunikation och lek. 

- Välkomna alla som kommer med ett Hej och när de går med ett Hej då. 

- Delar barnen i mindre grupper samt att grupperna är föränderliga. 
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Uppföljning: November -15 

Genom observationer ser vi och hör att barnen har utvecklat ett trevligare språk mot varandra 

och lyckas då och då lösa sina konflikter med hjälp av att prata med varandra.  

I leken har vi också observerat att en del barn har hittat nya kompisar att leka med. Vi har 

också sett att en del barn som inte varit synliga i barngruppen har blivit sedda och 

uppmärksammade. 

Vi har använt vattenrummet som ett medel för att utveckla socialt samspel mellan barnen. 

Barnen har klivit in i rummet med en positiv inställning och haft arbetsglädje mellan 

varandra. Turtagning, samspel och vänlighet har varit genomgående. Vattenrummet är en 

neutral plats där alla barn möts på lika villkor. Det får vara lustfyllt men utan krav.  

 

Smörblomman: 

Mål: 

Minska springet/knuffandet och sänka ljudnivån inomhus 

 

Så här jobbar vi: 

Vi jobbar med stopphanden 

Vi delar barnen i mindre grupper för att ha bättre uppsyn, vägleda dem och ge dem verktyg 

för att minska konflikter 

Vi uppmuntrar goda handlingar 

Vi använder tecken(TACK) för att förstärka kommunikationen 

Vi delar upp oss i de olika rummen med närvarande pedagoger 

Tränar barnen att visa med handen och säga stopp och respektera stopphanden 

 

Utvärdering 160208 

Till att börja med användes stopphanden ofta av barnen både av den som blev utsatt och av 

den som utförde handlingen. Vi ändrade våra lärmiljöer för att kunna få bättre överblick och 

ge barnen lättillgängligt, inspirerande material där de i större utsträckning själv kan välja 

aktiviteter. Barnen sprider sig mer över avdelningen och delar själva in sig i egna grupper, 

utöver våra projektgrupper. 

Vi upplever att det har blivit en lugnare och mer harmonisk miljö, mindre spring och knuffar. 

Ljudnivån har minskat kraftigt. 

Vi behöver bli bättre på att använda tecken i all den dagliga verksamheten. Nu använder vi 

oss av tecken främst i samlingen och vid matsituationerna. 

 

Jävre 

Seglet: 

Mål: Inga våldsamma lekar 

Så här jobbar vi: 

 Vi uppmuntrar goda handlingar 

 Vi hjälper barnen att se varandras tillgångar 

 Vi ska vara goda förebilder 

 Vi försöker vara nära barnen, för att vägleda dem och hjälpa dem att utveckla leken 
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 Vi försöker ge dem verktyg till att lösa konflikter 

 

Så här arbetar vi för att nå målen: 

 Vi berömmer alla goda handlingar 

 Dagliga observationer och pedagogiska diskussioner i arbetslaget 

 

Utvärdering höstterminen 

Vi upplever att det pedagogiska arbetet har lett till att: 

 De våldsamma lekarna har i princip upphört 

 Barnen har blivit bättre på att se varandras tillgångar och hjälper varandra. 

Vi fortsätter vårt arbete med gruppstärkande aktiviteter för att öka sammanhållningen i 

gruppen. 

Skeppet: 

Mål: Barnen ska fråga innan de tar en sak från en kompis. 

         Barnen ska undvika att knuffas och skrika 

Så här arbetar vi: 

 Vi ska vara goda förebilder 

 Vi försöker vara nära barnen för att vägleda och ge verktyg för att reda upp konflikter 

 Vi lär barnen att säga nej och ta ögonkontakt för att tydligt visa att de inte vill 

 Vi uppmuntrar goda handlingar 

Så här arbetar vi för att nå målen: 

 Dagliga observationer och pedagogiska diskussioner i arbetslaget 

 Tränar barnen att stanna upp och titta på varandra och säga ifrån. 

Utvärdering höstterminen: 

Vi upplever att: 

 Kontakttagandet och den gemensamma leken har utvecklats i barngruppen  

 Barnen har blivit bättre på att säga ifrån då de inte vill – att säga Nej 

 Barnen har utvecklat sin respekt för ditt och mitt 

 

I och med att barngruppen utökas och förändras är detta något som ständigt är i fokus. Vi 

fortsätter att arbeta för att öka sammanhållningen i gruppen och respekten för sig själv och för 

andra. 

 

Ängen 

Stigen 2016-02-08 

Utvärdering/reflektion Lika behandlingsplan (Utifrån kartläggning) 

Genom att dela in barnen i mindre grupper har vi sett nya val av kamrater som resulterat i nya 

lekar, nya upptäckter och erfarenheter. Detta gynnar allas lika värde. 

Barnen gör nya upptäckter och vågar göra nya val. Små grupper ger utrymme för fler att 

komma fram och göra sin röst hörd. Egna val har visat sig i barnens kommunikation mellan 

varandra “du behöver inte göra som mej utan göra det du vill”.   

Genom att vi har utvecklat utemiljön så har detta gynnat kreativitet i små grupper, en större 

spridning på utegården, på så sätt minimeras konflikter och alla får en större möjlighet att 

höras. 
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Men den “påtvingade” samvaron, vuxenskapade grupper, kan också leda till att barn får 

möjlighet att ändra sin förståelse och bild av andra barn” (Hissad och dissad- om 

relationsarbete i förskolan, s 171) 

 

Genom de dagliga observationerna har vi sett hur leken mellan barnen fungerat och kunnat gå 

in och stödja och stärka i barnens kommunikation, ex. bemötande - i att exempelvis vänta på 

sin tur.  

Både vuxna och barn använder stopptecknet.  

 

Öppen dialog mellan personal föräldrar. Speciella samtal ges möjlighet till om så önskas. 

 

Fröet/Grodden 

Mål: Barnen ska fråga innan de tar en sak från en kompis. 

         Barnen ska undvika att putta på varandra  

Så här arbetar vi: 

 Vi arbetar aktivt med STOPP handen 

 Vi uppmuntrar barnens goda handlingar mot varandra genom att vara närvarande 

pedagoger  

 Vi visar barnen konkret hur man kan lösa konflikter istället för att använda kroppen. 

 Vi använder oss av TAKK för att alla barn ska kunna göra sig förstådda. 

 Vi är goda förebilder 

 

Så här arbetar vi för att nå målen. 

 Positiv feedback vid goda handlingar tex när de delar med sig och när de 

kommunicerar istället för att putta varandra 

 Vi pedagoger är goda förebilder och vägleder i kommunikation och lek. 

 Vi reflekterar tillsammans med barnen om vad som hände och hur vi kan göra på 

annat sätt, tex genom TAKK 

 Delar barnen i mindre grupper 

 

Uppföljning: Januari -16 

Genom observationer ser vi att barnen lyckas lösa konflikter genom att använda sig av 

kommunikation samt STOPP handen. Även leken har utvecklats och barnen bjuder in 

varandra istället för att ta saker från varandras händer. Genom TAKK samt kommunikation 

frågar barnen varandra om sakerna istället och därigenom har även den fysiska 

(puttar)kontakten minskat. 

Vi ser att dela barnen i mindre grupper stärker barnens självkänsla för att alla barnen blir 

sedda och alla får synas. Vi är hela tiden nära barnen för att hjälpa dem vidare i sin lek och 

kommunikation samt för att minska att det bara rycks ur händerna.  

 

Årets plan ska utvärderas senast  
2017-04-01 

 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas? 

Enheternas egna mål ska utvärderas fortlöpande under året. 
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Den övergripande planen utvärderas en gång per år av ansvariga för planen. Ansvariga delger 

enheterna resultatet. Enheterna har då möjlighet att ge sina synpunkter, detta för att vi ska ha 

samma ingång och frågeställningar när vi på enheterna jobbar fram den egna planen.  

 

Ansvarig för att årets plan utvärderas  
Ann-Sofie Gustavsson, förskolechef 

Främjande insatser 

Vår förskola bedriver kontinuerligt ett främjande arbete för att stärka respekten för allas lika 

värde, alla lärmiljöer ska vara tillgängliga för alla barn och att förebygga kränkande 

behandlingar oavsett kön, ålder eller funktionsnedsättning. 

 

Områden som berörs av insatsen  
Kränkande behandling, Kön, Funktionsnedsättning, Tillgänglig lärmiljö och Ålder. 

På förskolorna i Hortlax förskoleområde ska alla känna trygghet och tillit. Inget barn ska bli 

diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Alla barn på förskolan ska ha 

samma rättigheter oavsett kön, ålder eller funktionsnedsättning 

Vår likabehandlingsplan är till för att motverka diskriminering, trakasserier eller annan 

kränkande behandling av barn och personal. Den utgår från Diskrimineringslagen, Skollagen, 

läroplanen (samt vår vision). 

Planen mot kränkande behandling ska vara en naturlig del av verksamheten, våra mål ska 

finnas tillgängliga för alla. 

Alla avdelningar på förskolan utformar sina egna mål. 

Mål och uppföljning  
För att skapa en trygg förskola, där likabehandling främjas och kränkningar, trakasserier och 

diskriminering motverkas: 

 

 

 Positiv personal som är goda förebilder 

 Vi uppmärksammar och förstärker barns positiva beteenden 

 Tydliga regler 

 Personalen rör sig medvetet i de områden där barn befinner sig 

 Vi vågar vara starka och ärliga och uttrycka det vi ser 

 Vid kännedom om kränkande behandling agerar personalen utifrån rutiner i Plan mot 

diskriminering och kränkande behandling 

 Vi har en kontinuerlig dialog med vårdnadshavarna 

 

Insats  
Pedagogerna har kontinuerliga reflektioner kring alla barn. 

Alla barn äger en dokumentation om sig själv. 

Utvecklingssamtal erbjuds alla vårdnadshavare. 

Pedagogerna har kontinuerliga reflektioner på enheterna kring värdegrundsfrågor. 

 

 

Ansvarig  
All personal 
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Datum när det ska vara klart  
Avdelningsvis fortlöpande, Områdesvis årligen. 

Kartläggning  

Kartläggningsmetoder 
Alla enheter kartlägger utifrån nedanstående punkter: 

 

 Kartläggningar av otrygga områden på förskolan 

 Tillgänglig lärmiljö för alla barnen 

 Genom observationer av barngruppen  

 Vid individuella utvecklingssamtal 

 Pedagogiska diskussioner 

 Vardagssamtal med barnen 

 

Det är viktigt att förskolans avdelningar utformar sin egen plan/sina egna mål mot 

diskriminering och kränkande behandling utifrån deras egna behov. I kartläggningen tar vi 

tillvara på barnens tankar och reflektioner genom de dagliga samtalen (barnens inflytande). 

Det är därför kartläggningsarbetet är väldigt viktigt för att få en fungerande plan att arbeta 

efter. De behov man sedan har är utgångspunkten för vilka insatser som ska påbörjas och 

genomföras under läsåret. 

 

 

Områden som berörs i kartläggningen 

Se respektive förskola/avdelnings kartläggning  

 

 

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen 
I vårt område genomför alla avdelningar observationer och/eller samtal med barnen utifrån 

samma frågeställningar. Avdelningarna anpassar frågorna utifrån barnens ålder. (Se bifogad 

bilaga 1. ) 

 

Föräldrar delges planen på föräldramöten där man kan lyfta sina tankar och funderingar kring 

planen. En föräldraversion anslås i hallen där avdelningarnas mål och arbetsmetoder tydligt 

framgår. (Se bifogad bilaga 2.) 

 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Pedagoger utvärderar löpande hur man jobbar mot de uppsatta målen för att utvärdera om det 

man gör blir en skillnad.  

 

 

Resultat och analys 
Se resultat/analys för respektive förskola/avdelning.  
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Förebyggande åtgärder 

Alla enheter i området gör sina egna kartläggningar samt upprättar mål. 

 

Områden som berörs av åtgärden  

Vi vill tillsammans att våra förskolor i området ska vara en trygg och lärorik miljö där barnen 

ska uppleva en positiv anda. Ett led i detta är att vi arbetar med hur vi är mot varandra, både 

barn och vuxna. Vi ska gemensamt jobba fram en vision i vårt område som vi har som grund i 

våra verksamheter. 

Denna vision kommer att levandegöras för barnen genom samtal och praktiskt arbete.  

Vid föräldramötet på höstterminen förankras visionen hos vårdnadshavarna. 

 

I vårt arbete kring hållbar utveckling jobbar området med social- ekonomisk- och ekologisk 

hållbarhet. Varje enhet utformar sina egna mål utifrån behov.  

 

Mål och uppföljning  
Se respektive förskola/avdelning.  

 

Åtgärd/motivera åtgärd  
Se för respektive förskola/avdelning 

  

 

Ansvarig  
Varje enskild Förskola/Avdelning 

 

Datum när det ska vara klart  
Löpande 

 

Rutiner för akuta situationer 

Policy  
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i våra förskolor. 

 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling  
Personalen håller god uppsikt över platser där barnen är såväl inom- som utomhus. 

Öppen dialog med föräldrar om hur barn/föräldrar upplever atmosfären i barngrupperna och 

förskolan. 

 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till  
I första hand pedagogerna på förskolan.  

Vid behov kopplas förskolechefen in. 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn  
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Om ett barn utsätts för trakasserier eller annan form av kränkande behandling av ett annat 

barn följs nedanstående plan:  

 

1. Den pedagog som upptäcker kränkningen skall genast ingripa  

2. Samtal med den som utsatts för kränkningen och övriga inblandade för att klargöra vad 

som hänt 

3. Visa att man inte accepterar situationen. 

4. Notera skriftligt situationen för att se om den är återkommande. Reflektera över vad som 

hänt. 

5. Vid behov kontakta föräldrarna. 

6. Samråda med kollegor och eventuellt förskolechef. 

7. Följa upp. 

8. Vid behov ta hjälp av utomstående experter. 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal  
Förskolechefen kopplas omedelbart in där personal kränker barn eller personal kränker 

personal, denne följer då de riktlinjer som finns inom kommunen. 

 

Rutiner för uppföljning  
Barn/Barn - Ansvarig för uppföljning är avdelningspersonalen, åtgärder görs i samråd med 

berörd personal och föräldrar. 

Personal/Barn - Förskolechefen följer kommunens riktlinjer. 

Personal/Personal - Förskolechefen följer kommunens riktlinjer. 

 

Rutiner för dokumentation  
Barn/Barn -Den personal som är med vid händelsen dokumenterar. 

Personal/Barn, Personal/Personal - Förskolechefen dokumenterar enligt kommunens riktlinjer. 

 

 

Ansvarsförhållande  
Barn/Barn -Arbetslaget 

Personal/Barn, Personal/Personal - Förskolechefen enligt kommunens riktlinjer. 
 


