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VÅR VISION 

ALLA på vår förskola ska känna sig trygga sedda, bekräftade,
respekterade, bemötas och accepteras för den de är.

Föräldrar ska känna tillit och förtroende när de lämnar sina barn på vår förskola. 
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Likabehandlingsplan Torpets förskola 

Bakgrund
Likabehandlingsplanen utgår ifrån Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever (2006:67) samt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98). 

Alla barn ska känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin egenart. 
Förskoleverksamheten ska var en miljö som är fri från förekomsten av diskriminering, trakasserier 
och annan kränkande behandling. Lagen ställer krav på att verksamheten bedriver ett målinriktat 
arbete och inrättar en likabehandlingsplan. Detta innebär att vi på ett målinriktat sätt arbetar för att 
motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

Förskolans värdegrund och uppdrag
Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska verksamheten utformas utifrån grundläggande 
demokratiska värderingar. Var och en som arbetar inom förskolan ska befrämja respekten för varje 
människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Att grundlägga och förankra de 
värden vårt samhälle vilar på. Förskolan ska ge barnen en trygg, utvecklande och trivsam miljö 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med vaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla 
ledande i arbetet med barnen (Lpfö98) 

FN:s barnkonvention  
Barnkonventionen gäller för alla barn. Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli 
diskriminerade, det vill säga bli sämre behandlade. Det har ingen betydelse vilken färg barnet och 
barnets föräldrar har på huden, om barnet är flicka eller pojke, vilket språk barnet talar, vilken gud 
barnet tror på, om barnet har ett funktionshinder eller om barnet är rikt eller fattigt.(ur FN:s 
Barnkonvention artikel 2)

Vår vision
ALLA på vår förskola ska känna sig trygga sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras
för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när de lämnar sina barn på vår förskola. 

Övergripande mål
Förskolans arbete skall utgå från läroplanens värdegrund, uppdrag och mål. Varje barn ska efter sina
förutsättningar få känna tillfredsställelse i att lyckas, få ett växande självförtroende och tilltro till sin
egen förmåga. När de går vidare från vår verksamhet, ska det vara med fortsatt nyfikenhet och lust 
att lära.
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Vad står begreppen för?

Diskriminering 
Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn. Direkt 
diskriminering är när något barn missgynnas och det har en direkt koppling till någon av 
diskrimineringsgrunderna. 

Indirekt diskriminering är när förskolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar
vara neutralt, men som i praktiken missgynnar ett barn utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. 

Diskrimineringsgrund kön
Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier. Exempel på trakasserier kan
vara: utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. Exempel på 
sexuella trakasserier kan vara: sexualiserat språkbruk, tafsande eller visning av pornografiskt 
material. 

Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet 
Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av att någon tillhör 
en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg. Att var och en har
rätt till sin egen tillhörighet. 

Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning 
Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier genom att inte missgynna 
något barn på grund av hans eller hennes religion. Att inte missgynna någon med uppfattningar som
har sin grund i eller har samband med en religiös åskådning ex buddism, ateism mm. 

Diskrimineringsgrund funktionshinder 
Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som kan vara av fysisk, 
psykisk eller intellektuell karaktär och påverka livet på olika sätt. Funktionshinder är både sådana 
som syns och sådana som inte märks lika lätt, som till exempel olika former av allergi eller någon 
form av diagnos. 

Diskrimineringsgrund sexuell läggning 
Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier samt arbeta mot homofobi 
och på så sätt värna rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning. Med sexuell läggning menas:
Homosexualitet, bisexualitet, heterosexualitet. Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en 
medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ 
syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor. 

Trakasserier 
Trakasserier är behandling som kränker ett barns värdighet och har koppling till någon av 
diskrimineringsgrunderna. 

Kränkande behandling 
Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns värdighet eller principen om alla 
människors lika värde och inte kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkningen 
kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningar är ett uttryck för 
makt och förtryck. Kränkande behandling kan vara: fysisk (bli utsatt för slag och knuffar), verbal 
(bli hotad eller kallad för olika skällsord), psykosocial (bli utsatt för utfrysning eller 
ryktesspridning) text och bild  (klotter, brev, e-post, sms/mms). 
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Förskolans förankringsarbete 
Revidering av likabehandlingsplanen sker i vår arbetsgrupp där förskolechef samt personal ingår. 
Arbetet ska förankras återkommande i arbetslaget. För att göra föräldrarna delaktiga ska planen tas 
upp vid inskolningssamtal, utvecklingssamtal och på möten, tex. föräldramöten och samrådsmöten. 
Likabehandlingsplanen skall samtalas kring med barnen på deras nivå. Barnen har deltagit i 
värdegrundsarbete som har sin grund i likabehandlingsplanen. Detta har skett på olika sätt beroende
på barnens ålder men exempel på former är via lek, sagor, samarbetsövningar, drama, 
vardagssituationer och olika projekt. 

Vi arbetar utifrån följande steg i vår likabehandlingsplan 
Likabehandlingsarbetet är inte en separat plan i vår förskolas arbete. Den ska genomsyra hela 
verksamheten, pedagogiken, förhållningssätt, regler och rutiner, planering och genomförande av 
aktiviteter. Alla som berörs av verksamheten ska ges möjlighet att delta aktivt i 
likabehandlingsarbetet. Planen är ett viktigt verktyg för att systematiskt utveckla 
likabehandlingsarbetet. 

För att systematiskt följa upp vårt likabehandlingsarbete använder vi följande begrepp till vår hjälp:
• Utvärdera 
• Främja 
• Kartlägga 
• Förebyggande åtgärder
• Rutiner vid akuta situationer 
• Ansvarsfördelning 
• Årlig uppföljning
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Utvärdera
Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska innehålla en redovisning av hur 
åtgärderna i förgående års plan har genomförts. Har åtgärderna haft avsedd effekt utifrån de mål 
som sattes upp i förgående års plan.

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Utvärdering har skett löpande på arbetsplatsträffar samt vid utvärdering i maj.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Personal och förskolechef. Vårdnadshavare och barn har följt upp planen i samband med 
utvecklingssamtalet och via veckobrev.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Utvärderingen av 2015/16 likabehandlingsplan visar att:
Barnen har varit uppdelade i mindre grupper för att få större utrymme att vara i fokus, men även för 
att deras förmågor ska bli mer synliga. För närvarande är de 4 grupper men ska utökas till 5 där 
vardera grupp har en pedagog/personal kopplat till gruppen. Grupperna kommer att utformas utifrån
ålder, barnets intellektuella utveckling och hur barnen anknyter till varandra. Gruppindelningarna 
har skapat en tryggare miljö för barnen, de vågar ta för sig mer och lyssnar bättre till varandra. 
Konflikterna blir färre då de är tillsammans i mindre grupper. 

I grupperna med de äldre barnen (3-6) har vi arbetat extra mycket kring värdegrunden, hur de 
bemöter varandra, då det delvis kan vara ett mycket hårt klimat. Via äventyrspedagogiken arbetar vi
ofta med samarbetsövningar. Barnen har börjar bli bättre med turordning, att lyssna på varandra och
att ta vuxna till hjälp vid konflikter. Men det finns fortfarande mycket att arbeta med kring detta.

Vi införde dagens solstråle för att mer tydligt få barnen att handla efter vår gemensamma 
värdegrund. En dag där de ska vara extra hjälpsamma och stötta de barn som är ledsna. Vi införde 
även kompissolen som visar hur en bra kompis ska vara och är synlig så att den återkopplas varje 
dag.

Vi införde även 2 köksvärdar för att öka barnens delaktighet i matens tillverkning. Detta för att öka 
samarbetet mellan barnen, men även för att delvis överbrygga den rädsla barn har för vissa 
maträtter. Genom att de själva var med vid tillagningen började fler att våga smaka ny mat, den blev
mer känd för barnet.  Men även för att de tycker att det är roligt. Detta är mycket uppskattat av 
barnen och de kommer nu att vara 3 köksvärdar då vi utökat lunchen till 3 bord på deras avdelning.

Vi delade upp de yngre och de större i mindre grupper vid lunch för att få en trevligare och lugnare 
matstund. Maten började serveras på vardera bord så att barnen själva kan ta mat sittande vid bordet
tillsammans med en pedagog. Luncherna är nu mycket mer pedagogiska och alla barn kommer till 
tals.

Vi införde ”veckans bok” där ett barn fick ta hem en väska med instruktioner och sedan välja en bok
som barnet presenterade för övriga gruppen. Barnet fick berätta om sin bok, pedagogen läste högt 
och övriga barn fick möjlighet att träna på att lyssna och respektera barnets åsikter och tankar.

Vi kommer fortsätta att utveckla dessa områden då det ger fina stunder i de små grupperna med 
givande samtal och arbete kring värdegrunden. Samarbetsövningarna kommer utvecklas vidare 
genom äventyrspedagogiken.

Årets plan ska utvärderas senast
2017-05 4



Främja
Främjande handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i 
verksamheten. Här ska åtgärder som vi kommer att genomföra för att främja barns lika rättigheter 
redovisas.

Mål och uppföljning
Varje barn ska efter sina förutsättningar få känna tillfredsställelse i att lyckas, få ett växande 
självförtroende och tilltro till sin egen förmåga. Förskolan präglas av öppenhet och är en plats där 
alla känner sig välkomna och trygga.

Insats
På individnivå

• Enskilda samtal när ett barn är ledsen eller har behov att prata med vuxen.
• Enskilda samtal inför utvecklingssamtal om trivsel.
• Barnen har alltid en vuxen i sin närhet.
• Hjälp via medling vid konflikthantering så alla barn kommer till tals.
• Vi lyfter dagligen fram någon som gjort något bra/snällt i barngruppen på samlingen för att 

uppmärksamma det positiva istället för det negativa.
• Individuellt uppfylla barnens behov, t ex möjligheten att gå ifrån då barnet har det behovet.

På gruppnivå
• Barnen är indelade i mindre grupper för att ge barnen större utrymme.
• Vi har ett barnråd där barnen blir delaktiga i värdegrundsarbetet.
• Barnen bearbetar fram Torpets ordningsregler/kompisregler via barnrådet utifrån vår 

värdegrund.
• Samtal kring likabehandlingsplanen på barnens nivå.
• Vi diskuterar ofta kring hur vi ska bemöta varandra på förskolan.
• Vi arbetar för att synliggöra att det finns olika språk, religioner, att familjer kan se olika ut 

genom samtal, litteratur, lekar och släktträd.

På verksamhetsnivå
• Samrådsmöte hålls minst en gång per termin.
• Föräldramöte hålls minst en gång per läsår.
• Likabehandlingsplanen arbetas fram tillsammans med barn, personal och vårdnadshavare.

Vi arbetar dagligen om hur man är en bra kompis, och hur man ska vara mot varandra. Detta utifrån 
följande begrepp:

• Dela med sig
• Vänta på sin tur
• Hjälpa varandra
• Prata istället för att slå
• Acceptera att kompisen säger nej ”STOPP”
• Lyssna på varandra
• Prata med varandra på ett vänligt sätt

Vi samtalar med barnen om när det hänt något som gjort att de blivit ovänner. Vi lyfter fram hur det 
som hänt upplevs för var och en inblandad. Det kan ske på tu man hand men också tillsammans i 
barngruppen. Vi använder oss av rollspel, sagor, rim och ramsor.
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Vi skapar ett barnråd där barnen inledningsvis sätter upp ordningsregler/kompisregler utifrån 
värdegrunden. Barnrådet hålls varannan vecka och ger utrymme för gemensam planering och 
dilemmafrågor.

Ansvarig
Arbetslaget

Datum när det ska vara klart
2017-05
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Kartlägga

De problem- och riskområden som vi har identifierat ska ligga till grund för planeringen av de 
åtgärder som ska genomföras för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. 

Vi behöver även en översyn av den egna organisationen på såväl individ-, grupp-, och 
verksamhetsnivå. Verksamheten kan genom sin organisation, regler, gruppindelningar, 
schemaläggningar och andra inslag oavsiktligt medverka till att diskriminering uppstår.

Kartläggningsmetoder:  
• Genom enkät till vårdnadshavare i december.
• Genom dagliga samtal med föräldrar samt under utvecklingssamtal.  
• Genom samtal med barn, 
• Muntlig enkätundersökning i december och inför utvecklingssamtal. Se bilaga 1.
• Observationer.  
• Genom samtal på arbetsplatsträffar. 
• Analys och ny målformulering görs av arbetslaget i maj.
• Samråd from ht 2016.
• Husmodellen (diskrimineringsombudsmannens material). From ht 2016

För att upptäcka risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling arbetar vi
med följande vid konflikter mellan barnen:

• Medvetna samtal med barnen
För att få information om, och fånga upp barns upplevelser av orättvis behandling ska vi 
lyfta upp händelser och prata kring dem med barnen. Detta kan ske tillsammans i 
barngruppen eller med var och en. Barn som inte har den verbala förmågan, får hjälpa av de 
vuxna för att bekräfta sina känslor som barnet visar när de blivit orättvist behandlad. Detta 
för att se och lyfta varje barns behov. 

Följande frågor hjälper oss i samtalet:
Vad hände? 
Hur kände du? 
Hur tänkte Du? 
Hur tror du att din kompis kände sig? Hur skulle Du vilja att det var? 
Hur skulle man kunna göra på annat sätt? 
För de barn som har svårt att uttrycka sig är det lämpligt att även föräldern är med i arbetet.

Se över miljön
Kontinuerligt se över den inre och yttre miljön. För att den ska bidra till en utvecklande miljö för 
ALLA barn på förskolan. Vi ska på prov använda oss av Husmodellen 
(diskrimineringsombudsmannens material).

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:
Barnen har diskuterat begreppet trygghet, trivsel samt kränkande behandling i mindre grupper.  
Vårdnadshavarna har besvarat den årliga enkäten och personalen har genomfört observationer och 
diskuterat verksamheten på arbetsplatsträffar och i det vardagliga arbetet regelbundet. 



Resultat och analys 
Den årliga föräldraenkäten visar att hela verksamheten behöver förbättra den dagliga informationen 
till föräldrar. Rutiner för att lämna information till personal som stänger måste förbättras. Vi ska 
även införa ett samråd för att öka föräldrars delaktighet. De äldre barnen har genomfört intervju 
kring sin trivsel på förskolan via föräldraenkäten och analys av det materialet visar att barnen tycker
om att komma till förskolan samt att de har någon att leka med, men att de inte är trygga med alla 
barn. Vi behöver äta frukost och lunch i fler mindre grupper för att barnen ska få en lugnare tillvaro 
vid måltiderna.

Observationer har visat att barnen trivs bäst i de mindre grupperna. Att vår uteverksamhet i skogen 
försvårar för barn i särskilt behov och att vi då behöver extra personal, förskolechef går in extra. 
Många barn har behov av att få gå ifrån ”vill vara ifred” detta nämns även i barnens 
enkätundersökning. Vi undersöker möjligheten till detta, en egen vrå där man kan få vara ifred.
Samarbete och dagliga samtal kring kompisreglerna hjälper barnen i sina möten med varandra. 
Barnen vill även markera sin ålder, dvs påpeka att de kan mer för att de är äldre, detta är något som 
vi börjat arbeta med men ännu inte hittat ett fungerande sätt. Vissa barn går snabbt på fysiskt vid 
konflikter, dessa barn behöver alltid en vuxen vid sin sida. 
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Förebyggande åtgärder
Utifrån resultatet i vår kartläggning ska här formuleras konkreta åtgärder för att förebygga och 
förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Det ska framgå vad som ska göras, vem som ska göra det, när det ska vara klart, vilka mål som ska 
uppnås och hur de olika åtgärderna ska utvärderas.

Områden som berörs av åtgärden:
Trygghet, kränkande behandling och ålder.

Mål och uppföljning:
Varje barn ska trivas och känna sig trygg på förskolan. Vi vill minska de konflikter som uppstår 
genom att de är i mindre grupper och har en personal nära. Uppföljning sker i det vardagliga arbetet
med barnen, genom observationer, muntliga barnenkäten och kontinuerliga reflektioner vid 
arbetsplatsträffarna och reflektionsträffarna.

Åtgärder:
• Barnen indelas i 5 mindre grupper. Grupperna utformas utifrån ålder, barnets intellektuella 

utveckling och hur barnen anknyter till varandra. Detta för att det visat att barnen får större 
positivt utrymme med färre konflikter.

• Frukost och lunch kommer att serveras vid 3-4 olika bord för att barnen ska få en mer 
gemytlig stund tillsammans med en personal. Allt som barnen behöver inta, dukas fram på 
bordet för att förhindra spring och oro.

• Barnrådet upprättas för att barnen ska få större delaktighet i verksamheten och samtala mer 
konkret kring vår gemensamma värdegrund.

• Vi ska dagligen lyfta fram de barn som gjort något positivt till ett annat barn eller vuxen för 
att uppmärksamma det positiva beteendet.

• Vi fortsätter arbetet med kompissolen, dagens solstråle, köksvärdar och veckans bok då det 
visat ha positivt utslag på barnens utveckling kring respekt, empati och omtanke för 
varandra.

• Förskolechef upprättar samråd för att öka vårdnadshavarnas delaktighet.
• Vi inför bättre rutiner för överlämnande till den personal som stänger. Vi provar vilken 

metod som fungerar bäst.
• Vid skogsäventyr skall förskolechef vara med för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd.
• Vi vuxna är goda förebilder mot barnen, föräldrarna och varandra.
• Vi arbetar för att alla ska få ett bra bemötande när de kommer till förskolan, genom att varje 

dag hälsa på alla och se varje barn genom att säga deras namn.
• Vi ska arbeta för att barnen inte ska påpeka att de kan mer för att de är äldre, eller att de ska 

skratta åt de yngre som ännu inte utvecklat en viss förmåga. 
• Vi uppmuntrar barnen att våga säga ifrån, STOPP!
• Vi har en kontinuerlig dialog med föräldrarna. 
• Vi lyfter likabehandlingsplanen på våra föräldramöten, utvecklingssamtal och samråd.
• Vi ser till att vi lyfter likabehandlingsarbetet i det dagliga arbetet som ett naturligt begrepp 

för att påminna varandra. Ett värdegrundsarbete som ständigt pågår.
• Vi ser kontinuerligt över hur vi planerar den yttre och den inre miljön för att den gynnar alla 

barns utveckling.
• Vi vuxna är närvarande och delar upp oss bland barnen så vi finns tillhands.
• Vi ska skapa en vrå dit barnen kan få gå till när de vill vara ifred.
• Vi delger vårdnadshavare veckobrev och dokumentation varje vecka.
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Motivera åtgärder:
Vid observationer, samtal med föräldrar och barnintervju har det framkommit att barnen känner sig 
tryggare, vågar prata mer och ta för sig i en mindre grupp anpassad efter ålder, barnets intellektuella
utveckling och hur barnen anknyter till varandra. Vi har sett att det mer sällan uppstår konflikter och
att om det uppstått, snabbt blivit löst då en personal finns nära och kan medla.

Vi vill pröva positiv feedback vid varje samling för att övriga barn ska bli medvetna och påverkade 
av de goda gärningarna.

Ansvarig
Arbetslaget

Datum när det ska vara klart
2017-05
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Rutiner vid akuta situationer 
All personal har ansvar att omedelbart ingripa om de på förskolan får kännedom att det kan 
förekomma kränkningar. Det är viktigt att detta tas på allvar när någon oavsett barn eller vuxna 
visar tecken på att de blivit utsatt för trakasserier eller kränkningar i någon form.

Policy 
Det råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på vår förskola. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn leker inom- och utomhus. Det finns alltid 
minst en anställd i närhet av barnen. 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 
All personal på förskolan samt förskolechef. 

Rutiner för att utreda och åtgärda
Barn-Barn
Den personal som uppmärksammat händelsen följer upp det med berörda barn både enskilt men 
också tillsammans. Den personalen ansvarar för att berörda föräldrar får information om händelsen. 
Personalen ansvarar för att informera sitt arbetslag samt förskolechef om den uppkomna händelsen. 
Samma personal ansvarar för att följa upp händelsen med berörda barn samt deras föräldrar så länge
behov kvarstår. Dokumentera händelsen på avsedd blankett (finns i pärm Utredningar)Bilaga 2.

Tänk utifrån följande:
• Uppmärksamma
• Ge stöd till det utsatta barnet
• Samtala med var och en av barnen i en lugn miljö
• Ta reda på vad som hänt med hjälp av HUR-frågorna
• Agera inte domare, undvik motbeskyllningar.
• Visa på att detta beteende inte är acceptabelt

Vuxen-Barn
Om en personal upptäcker att det uppstår en situation då en vuxen kränker ett barn ska den reagera 
och ta reda på hur personalen tänkte och uppmärksamma barnets reaktion. Dokumentera händelsen 
på avsedd blankett (finns i pärm Utredningar) Bilaga 2.

Agera utifrån följande:
• Var rak och reagera
• Våga sätta stopp
• Ta det med den det berör
• Ta det enskilt, aldrig i barngruppen
• Berätta om hur du upplevde situationen
• Informera förskolechef

Vuxen-vuxen
För att kunna agera som förebild som vuxen handlar det om att bli lyssnad på och bli mött med 
respekt för det man säger eller tycker. Det handlar om tonfall och tilltal i mötet med varandra. 
Upptäcker någon att detta inte sker, 
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Agera utifrån följande:
• Våga sätta stopp, allas ansvar
• Ta det med den det berör
• Ta det enskilt
• Berätta om hur du upplevde situationen
• Informera förskolechef

Uppföljning:  
• Följ upp ärendet tillsammans med förskolechef, arbetslaget och samtliga inblandade. Ska 

ske 1-2 veckor efter händelsen. Det kan bli aktuellt med flera uppföljningsmöten.  
• Arbetslaget/Förskolechef avgör om det finns behov av att upprätta en handlingsplan. 

Långsiktiga åtgärder:  
• Arbeta vidare med långsiktiga lösningar på problemet.  
• Vilka lärdomar kan vi dra av det inträffade?  
• Hur förhindrar vi att det inträffade sker igen?  
• Behövs det särskild kompetensutveckling? 

Ansvarsfördelning

Förskolechef  
• ansvarar för att likabehandlingsplanen följs, utvärderas och upprättas varje år.
• ansvarar för att gå igenom likabehandlingsplanen vid introduktion av ny personal. 
• ansvarar för att dokumentation av händelser som kan betecknas som diskriminering eller 

kränkande behandling sparas/arkiveras  
• ansvarar för att åtgärdsplan upprättas  
• ansvarar för att stöd ges till barn som utsatts för diskriminerande eller kränkande behandling

och att stöd ges till den som orsakat händelsen  
• kontaktar och informerar huvudman vid allvarligare incident  
• ansvarar för att kontakt med polis tas för samråd och att anmälan sker, i de fall då incidenten

faller under allmänt åtal  
• ansvarar för att insatta åtgärder följs upp. 
• Om diskriminering, trakasserier eller kränkning ej upphör kallar förskolechef arbetslaget 

och ev. berörda till möte för ytterligare åtgärder. 
• ansvarar för att likabehandlingsplanen läggs upp på förskolans hemsida. Den bifogas även 

förskolans kvalitetsredovisning.

Personal
• alla är skyldiga att reagera och agera, för att främja och förebygga kränkande handlingar. 
• vid inskolning informeras om förskolans likabehandlingsplan.
• har huvudansvar för kontakter med barnet, hemmet och förskolechef  
• ansvarar för att följa upp likabehandlingsarbetet i sin verksamhetsplan.
• dokumenterar allt i ärendet på avsedd blankett (finns i pärm Utredningar)  
• upprättar åtgärdsplan
• informerar barn och föräldrar om likabehandlingsplanen. 
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• skall vara den grupp, där man i första hand kan få stöd och hjälp att hantera situationer med 
anknytning till handlingsplanen  

• arbetar på ett medvetet och tydligt sätt med händelsen i fokus enligt vår arbetsgång (nästa 
sida). 

Vårdnadshavare
• Om du som förälder misstänker att ditt barn eller någon annans barn utsätts för kränkande 

handlingar vill vi att du tar kontakt med någon ur personalen eller med förskolechefen.

Barnet  
• skall veta vad planen innebär och vart de ska vända sig om något händer.

Årlig uppföljning
Likabehandlingsplanen utvärderas i maj på personalens arbetsplatsträff. Den nya planen 
aktualiseras på höstens föräldramöte samt tillsammans med föräldrarna via samråd.
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Bilaga 1

Trivselenkät 

Jag blir glad när…….

Jag blir arg/ledsen när…..  

Trivs jag på förskolan, känner jag mig trygg?  

Är jag rädd för något/någon på förskolan?  

Får jag bestämma någon gång?  

Jag tycker om att leka med..  

Är det något på förskolan som jag inte tycker om?  

Vad skulle jag vilja lära mig på förskolan?  

Jag är bra på (nämn 3 olika saker)..  

Om jag fick ha en önskedag på förskolan, vad vill jag att vi ska göra då? 

Namn: Datum:



Bilaga 2

Utredning
När ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkningar/trakasserier/diskriminering.
Skollagen 6 kap Åtgärder mot kränkande behandling.
Diskrimineringslagen 2 kap 7§.

Del 1 – Utredning
Personuppgifter

Utredarens namn och titel Datum för utredningen

Ansvarig förskolechef Namn på barn som anser sig blivit utsatt

Namn på involverade barn Namn på personal som deltagit i utredningen

Beskrivning av händelse



Fortsättning på beskrivning av händelsen

Bedömning av händelsen

Diskriminering utifrån;

Kön

Etnisk tillhörighet

funktionshinder

Religion/annan trosuppfattning

Sexuell läggning

Könsöverskridande identitet/uttryck

ålder

Trakasserier utifrån;

Kön

Etnisk tillhörighet

funktionshinder

Religion/annan trosuppfattning

Sexuell läggning

Könsöverskridande identitet/uttryck

ålder

Kränkande behandling

Annan bedömning(dvs. Inte diskriminering, trakasserier eller kränkningar enligt ovan)



Åtgärder (åtgärder ska vidtas då det finns behov utifrån bedömningen)

Åtgärd och mål för åtgärden Ansvarig Datum för 
uppföljning/utvärdering

Vårdnadshavare som informeras

Namn Informerad av Datum

Andra personer som informerats (personal, förskolechef, huvudman)

Namn Informerad av Datum

Avslutning av utredningen

Utredning avslutad vid följande datum Utredarens underskrift

Vårdnadshavare har informerat om att utredning är avslutad

Vårdnadshavares underskrift Informerad av Datum



Del 2 – Uppföljning/utvärdering av åtgärder och målformulering

Utredarens namn Datum för uppföljningen/utvärderingen

Åtgärd och mål för åtgärde Uppföljning/utvärdering visar att




