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Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskoleverksamhet 

Ansvariga för planen 
Arbetslaget 

Vår vision 
Vi strävar efter att alla barn och vuxna ska känna sig trygga, sedda, bekräftade och rättvist 

behandlade oavsett vem man är. 

Planen gäller från 
2018-01-01 

Planen gäller till 
2019-01-01 

Läsår 
2018 

Barnens delaktighet 
Vi försöker göra barnen delaktiga genom att dagligen prata om och ta upp frågor kring likabehandling 

och lyssna och ta del av deras åsikter och tankar. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vi kommer ha likabehandlingsplanen upphängd i kapprummet så att vårdnadshavarna kan läsa 

planen när de vill.  Det är viktigt att den finns lättillgänglig så att alla blir påminda om den . Vi pratar 

även om likabehandlingsplanen på föräldramöten och utvecklingssamtalen och även vid dagliga 

samtal.  Vi kommer att skicka hem likabehandlingsplanen till föräldrarna via mail i samband med att 

månadsbrevet under januari månad skickas ut. 

Personalens delaktighet 
All personal på Sörgården har deltagit och tillsammans skapat vår aktuella likabehandlingsplan. 

Samtliga kämpar och strävar mot att alla barn ska känna sig bekräftade, sedda och rättvist 

behandlade. 

Förankring av planen 
Vi kommer att synliggöra barnens tankar om hur man ska vara mot varandra. Vi kommer  att sitta 
tillsammans  och göra en ”kompissol”. Vi kommer också att jobba med tema ”kompis” där vi 
fortsätter med diskussioner tillsammans med barnen hur en kompis ska vara och hur man ska 
bemötta andra människor. 
 
Vi kommer att göra likabehandlingsplanen lättillgänglig för föräldrarna genom att den kommer att 
hänga i tamburen samt att föräldrarna kommer att få den hemskickad via mail med möjlighet att 
lämna kommentarer. 



 

Kartläggning 
Kartläggningsmetoder 
Personalen har träffats under december 2017 och arbetat med de olika områdena. 
 
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 gör föräldrarna delaktiga genom att de kan och får läsa vårt arbete kring dessa frågor. Vi diskuterar 
även detta på våra föräldramöten samt utvecklingssamtal. 
 
Hur personalen har involverats i kartläggningen 
All personal på Sörgården har deltagit i kartläggningen. 
 
Resultat och analys 
Vi kom fram till att kränkande behandling vad gäller kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder 

kan ske överallt vid lek utan uppsikt av en vuxen. Det är betydelsefullt att personalen tar upp dessa 

frågor och gör barnen medvetna om dess problematik så att vi alla tillsammans arbetar för att få bort 

kränkande behandlingar. Även att vi vuxna har en ständig dialog med varandra för att vara 

uppmärksamma på vårt förhållningssätt  gentemot varandra och barnen. 

Diskriminering 
En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen innebär att någon 

missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de 

sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. 

Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt 

ålder.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kränkande behandling 
Undersöka risker och hinder 

De risker som finns är att barnen under den fria leken kan kränker varandra utan att personalen hör 

eller ser.  

Det finns vidare risker kring att personalen omedvetet kan kränka barnen genom att inte se alla 

barnen eller säga saker som upplevs som kränkande. 

Analysera orsaker 
Risken att barn kränker varandra ökar när det är färre personal som ska ta hand om fler barn. Likaså 

när det blir pressade situationer finns det risker att personalen omedvetet kan kränka barnen. 

Genomföra åtgärder 
Åtgärder kring att personalen omedvetet kan kränka barnen kan vara att filma sig själv i arbetet och 

själv analysera sitt eget bemötande. Likaså att personalen gentemot varandra kan prata öppet om 

någon i personalen upplever ett bemötande kränkande från en annan personal gentemot barnen. 

Kring risken att barnen kränker varandra utan att personalen hör eller ser är att personalen delar upp 

sig under den fria leken och försöker att vara mer delaktig i barnens lek. 

Följa upp och utvärdera 

På varje APT jobbar vi kontinuerligt med likabehandlingsplanen och diskuterar om det har uppstått 
olika situationer som vi behöver lyfta med arbetslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Otrygga platser 

Undersöka risker och hinder 

Otrygga platser finns på gården, vissa rum på Sörgården, toalettbesök och blöjbyte. 

Analysera orsaker 

Gården är så pass stor och det är svårt att ha uppsikt över hela gården. Ge barnen möjlighetl att få gå 
undan från andra barn samt personal men samtidigt vara medveten om att det kan hända saker 
mellan barnen, att de säger elaka saker till varandra och så vidare. 
Vi pedagoger försöker att tänka på att barnen inte går på toaletterna samtidigt utifrån att toaletterna 

på Sörgården är så pass små. Likaså går diskussioner kring blöjbyte om det är kränkande att bli 

instängd själv med en pedagog eller om det är kränkande när andra barn kommer in samtidigt som 

pedagogen byter blöja. Vi försöker att vara lyhörda utifrån barnens enskilda behov. 

Genomföra åtgärder 
Få barnen att känna sig trygga med att komma till en pedagog och berätta om det är någonting som 

har hänt. När barnen går in i ett stängt rum, finns det en risk att det kan hända saker mellan barnen. 

Trygghetsvandring tillsammans med barnen på Sörgården och där barnen själva får berätta vad de 

tycker om de olika platserna på Sörgården samt på de resterande platserna som barnet befinner sig 

på tillsammans med pedagogerna. 

Vi är lyhörda kring barnens behov och situation gällande toalettbesöken samt blöjbyte. 

Följa upp och utvärdera 

På varje APT jobbar vi kontinuerligt med likabehandlingsplanen och diskuterar om det har uppstått 
olika situationer som vi behöver lyfta med arbetslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kön 

Inget barn skall känna sig utsatt på grund av kön.  

Undersöka risker och hinder 
Det finns risker kring att pedagogen pratar på olika sätt och ger olika respons utifrån vilket kön 

barnet har. Det finns risker att barnen bär med sig könsbundna värderingar till exempel kring att 

vissa färger tillhör just ett kön samt att vissa barn inte får vara med och leka eftersom det är fel kön. 

Det finns även risker kring att pedagogen har könsbundna värderingar. 

 

Analysera orsaker 
Både pedagogerna och barnen har med sig en bakgrund med olika värderingar som kan märkas på 

förskolan. 

Genomföra åtgärder 
Att respektera barnens klädsel, frisyrer leksaker, och lekar är betydelsefullt. Till exempel kan man 

låta pojkar vara Lucia eller att flickor får vara stjärngosse. Det är viktigt att tänka på bemötande och 

att tänka på vilka ord vi använder till pojkar och flickor, som t.ex cool, häftig, söt och fin på båda 

könen. 

 

Följa upp och utvärdera 

På varje APT jobbar vi kontinuerligt med likabehandlingsplanen och diskuterar om det har uppstått 
olika situationer som vi behöver lyfta med arbetslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Könsöverskridande identitet eller uttryck 

Inget barn skall känna sig utsatt på grund av sin könsöverskridande identitet eller könsuttryck.  

Undersöka risker och hinder 
Det finns risker kring att pedagogen pratar på olika sätt och ger olika komplimanger utifrån vilket kön 

barnet har. Det finns risker att barnen bär med sig könsbundna värderingar till exempel kring att 

vissa färger tillhör just ett kön samt att vissa barn inte får vara med och leka eftersom det är fel kön. 

Det finns även risker kring att pedagogen har könsbundna värderingar. 

 

Analysera orsaker 
Både pedagogen samt barnen har med sig en bakgrund med olika värderingar som kan synliggöras på 

förskolan. 

Genomföra åtgärder 
Att respektera barnens klädsel, frisyrer leksaker, och lekar är betydelsefullt. Till exempel kan man 

låta pojkar vara Lucia eller att flickor får vara stjärngosse. Det är viktigt att tänka på bemötande och 

att tänka på vilka ord vi använder till pojkar och flickor, som t.ex cool, häftig, söt och fin på båda 

könen. 

 

Följa upp och utvärdera 

På varje APT jobbar vi kontinuerligt med likabehandlingsplanen och diskuterar om det har uppstått 
olika situationer som vi behöver lyfta med arbetslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Etnisk tillhörighet 

Ingen ska bli diskriminerad för sin etniska tillhörighet.  

Undersöka risker och hinder 
I dagsläget ser vi inga risker kring etnisk tillhörighet i vår barngrupp. 

Analysera orsaker 
Risker som kan förekomma  är att de vuxnas  värderingar  överförs på barnen.  Att okunskap skapar 

osäkerhet. 

Genomföra åtgärder 
Vi ska arbeta med att bejaka olikheter. Olika är inte bara okej, det är bra! Det är betydelsefullt att 

lyfta ämnet och diskutera detta med barnen. Vi pedagoger måste vara medvetna om vårt 

förhållningssätt och de värderingar vi har. Öka vår kunskap om olikheter o se det som något positivt. 

Det ska vi förmedla till barnen.  

Följa upp och utvärdera 

På varje APT jobbar vi kontinuerligt med likabehandlingsplanen och diskuterar om det har uppstått 
olika situationer som vi behöver lyfta med arbetslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Religion eller annan trosuppfattning  

Ingen ska utsättas för diskriminering till följd av sin religion eller trosuppfattning.  

Undersöka risker och hinder 
Det finns risk att vi pedagoger överför vår syn på religion och traditioner till barnen. Även  att barn 

ifrågasätter andra barn om de har en annan religion och andra traditioner än de själva. 

Analysera orsaker 
Både barnen och pedagogerna bär med sig sina egen föreställning hur saker och ting ska vara. 

Genomföra åtgärder 
Att vi pedagoger behöver lyfta alla olika religioner och hur man firar dem samt olika maträtter 

beroende på vilken trosuppfattning man har. 

Följa upp och utvärdera 

På varje APT jobbar vi kontinuerligt med likabehandlingsplanen och diskuterar om det har uppstått 
olika situationer som vi behöver lyfta med arbetslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Funktionsnedsättning 

Ingen ska utsättas för diskriminerande behandling på grund av sin funktionsnedsättning. 

Undersöka risker och hinder 
Det finns de barnen som har svårigheter med språket.  Risken med det är att både barn och 

pedagoger har svårigheter med att höra vad barnet säger och  får fråga om flera gånger. Detta kan 

leda till att barnet slutar att försöka göra sig förstådd. 

Alla funktionsnedsättningar kan leda till att man blir utsatt. 

Analysera orsaker 
Det kan leda till att barnet istället inte säger så mycket och talet inte utvecklas, det försvårar det 

sociala samspelet. Risken finns att barnet känner sig utanför och att det missgynnar barnets 

utveckling o glädje. 

Genomföra åtgärder 
Vi ska arbeta med att bejaka olikheter. Olika är inte bara okej, det är bra! Det är betydelsefullt att lyfta 
ämnet och diskutera detta med barnen. Att bekräfta och uppmuntra barnen som inte kan, vågar eller 
är sena i utvecklingen är också betydelsefullt. Vi arbetar aktivt med de barn som har svårigheter med 
talet o uppmuntrar dem till att prata. Det är viktigt att visa barnen att man är intresserad av vad de vill 
förmedla o att vi verkligen vill veta vad de vill berätta. Man kan komma tillbaka till samtalet vid ett 
senare tillfälle om det för stunden inte riktigt kom fram vad barnet ville ha sagt. 

Följa upp och utvärdera 

På varje APT jobbar vi kontinuerligt med likabehandlingsplanen och diskuterar om det har uppstått 
olika situationer som vi behöver lyfta med arbetslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sexuell läggning 

Ingen skall diskrimineras på grund av sin sexuella läggning.  

Undersöka risker och hinder 
Risken är att man kan bli kränkt utifrån sin sexuella läggning. 

Analysera orsaker 
Vi bär alla med oss olika värderingar och de kan visa sig i vårt bemötande mot andra. 

Genomföra åtgärder 
Att vi i förskolan pratar om sexuell läggning och kan läsa böcker som berör detta område utifrån 

barnens nivå. 

 

Följa upp och utvärdera 

På varje APT jobbar vi kontinuerligt med likabehandlingsplanen och diskuterar om det har uppstått 
olika situationer som vi behöver lyfta med arbetslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ålder 

Ingen ska diskrimineras på grund av sin ålder.  

Undersöka risker och hinder 
Riskerna finns att man kan bli kränkt och diskriminerad utifrån sin ålder. Att vi pedagoger o barn 

utifrån ålder bedömer vad man ska klara av och inte klara av. Det kan leda till att barnen blir 

hämmade i sin utveckling istället för att utvecklas o upptäcka att det här kunde jag . 

Analysera orsaker 
Att vi är låsta i vår föreställning om vad man borde kunna o inte borde kunna i en viss ålder. 

Genomföra åtgärder 
Vi ska arbeta för att låta alla barn få prova olika saker utifrån sin förmåga och nyfikenhet. Vi ska 

bemöta barnen utifrån den utvecklingsnivå de ligger på. 

Följa upp och utvärdera  

På varje APT jobbar vi kontinuerligt med likabehandlingsplanen och diskuterar om det har uppstått 
olika situationer som vi behöver lyfta med arbetslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Samverkan 

Personal 

Frågor rörande diskrimineringsgrunderna och kartläggningen diskuteras på arbetsplatsträffar 
där samtlig personal deltar. Personal har varit med och diskuterat fram hur förskolan ska 
arbeta vidare med resultatet.  All anställd personal inom vår verksamhet arbetar utifrån 
likabehandlingsplanen för att skapa en trygg och trivsam miljö för alla.  
Utvärdering av planen tas upp i personalgruppen. Nuvarande plan kommer att utvärderas 
kontinuerligt genom t.ex. diskussionsfrågor på våra möten samt i den dagliga dialogen 
pedagoger emellan. 
Förskolechefen är ytterst ansvarig för att förskolorna arbetar för likabehandlingsarbete. 
Vi har ett gemensamt arbete i arbetslaget för ökad samsyn kring t.ex. regler och "den röda 
tråden" genom återkommande gruppsdiskussioner.  
Vi pedagoger är förebilder för barnen genom att vi behandlar varandra lika och respektfullt 
med både ord och handling. Vårt förhållningssätt mot varandra speglar av sig på 
omgivningen. 

Barn 

Vi anpassar barnens inflytande i likabehandlingsplanen beroende på deras ålder och 
mognad. Vi ser till varje barns behov och stöttar barnen utifrån deras förutsättningar. Alla 
barn ska känna sig trygga och även kunna se att vi pedagoger förmedlar att alla är lika värda. 
Vårdnadshavare 
Vi har kontinuerligt en dialog med föräldrar om värdegrundsfrågor både i 
utvecklingssamtalen mellan pedagog-förälder samt i de vardagliga situationerna. Vi strävar 
efter föräldrarnas delaktighet bl.a. genom att göra likabehandlingsplanen tillgänglig för alla 
vårdnadshavare och vi tar till oss av synpunkter som vårdnadshavarna framför till oss. 

 

 

.  

 

 



Rutiner för akuta situationer  

Policy 
Det ska vara nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling i vår Förskola 
 
Rutiner för att tidigt upptäcka diskriminering 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 barnens lek 
 
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 
Barn och föräldrar kan vända sig till all personal på vår förskola. 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 
 Den vuxne som uppmärksammar situationen bryter beteendet och samtalar med berörda 
barn direkt. I första hand får det kränkta barnet stöd. Var tydlig med att det inte är tillåtet att 
diskriminera/kränka andra. Det är viktigt att den vuxne ger barnet stöd för att reflektera och 
rätta till situationen genom frågor som t.ex. "Hur tror du att din kamrat känner sig?", "Hur 
kunde du gjort istället?", 
"Hur ska du göra för att xxxxxxx ska må bra?"  Informera alla i arbetslaget om vad som hänt. 
Vid upprepade diskrimineringar/kränkningar - informera och samtala med berörda föräldrar 
om situationen och för dialog om åtgärder. Om problemet kvarstår informera förskolans 
ledning som tillsammans med personal ansvarar för planering av uppföljande åtgärder och 
ev. handlingsplan. 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 
 Reagera, var rak och säg till.  Samtala med den vuxne och fråga hur denne tänkte. Lyssna in 
situationen. Tänk på att inte föra känsliga diskussioner i barns närvaro.  Vid upprepande 
diskrimineringar/ kränkningar kontakta förskolans ledning som ansvarar för utredning.  Stöd 
ska erbjudas till berörda vid behov. 
 
Rutiner för uppföljning 
 Om det framkommit att det är fråga om diskriminering/ kränkande behandling barn-barn ska 
det följas upp i samtal med föräldrar inom två veckor. I första hand ansvarar arbetslaget för 
det. Samtalet ska dokumenteras.  Om det framkommit att det är fråga om diskriminering/ 
kränkande behandling vuxna- barn ansvarar förskolans ledning för uppföljningssamtal utifrån 
vad som kommit fram i utredningen. Uppföljningen dokumenteras. 
 
Rutiner för dokumentation 
Vid BARN-BARN ska det dokumenteras skriftligt av ansvarig pedagog tillsammans med 
arbetslaget när det handlar om diskriminering/ kränkningar vid upprepade tillfällen. Detta 
sker efter dialog med förskolans ledning.  All dokumentation ska vara underskriven av berörda 
parter (i första hand föräldrar, ansvarig pedagog), sparas och förvaras inlåst. Kopia på 
dokumentationen lämnas även till förskolans ledning.  Vid VUXEN-BARN ska det 
dokumenteras skriftligt när utredning sker angående 
diskriminering/ kränkning vid upprepade tillfällen. Förskolans ledning ansvarar för 
dokumentationen. 
 



Ansvarsförhållande 
 I första steget ansvarar den berörda personalen samt arbetslaget.  I andra steget vid barn-
barndiskrimineringar/ kränkningar ansvarar arbetslaget tillsammans med förskolans ledning. 
I andra steget vid vuxen- barndiskrimineringar/ kränkningar ansvarar förskolans ledning. 
Därefter övergår ansvaret till huvudman tillsammans med förskolans ledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


