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Vision  

Förskolan tar avstånd från diskriminering/ trakasserier samt kränkande behandling. Vi vill skapa 

en trygg och positiv miljö för barnen. Alla barn ska känna sig trygga och ha samma rättigheter och 

möjligheter oavsett vem man är. En förskola fri från kränkningar där alla kan känna glädje. På vår 

förskola strävar vi efter att utveckla barnens förmåga att bemöta varandra med respekt och 

förståelse för varandras olikheter och kulturer.  

 

 

Bakgrund  

Varje förskola och skola har till uppdrag att upprätta en årlig plan mot kränkande behandling 

utifrån skollagen. Enligt diskrimineringslagen, SFS 2008:567, ska en plan mot diskriminering och 

kränkande behandling upprättas. Uppföljning och utvärdering ska vara en del i förskolans 

kvalitetsarbete. 

  

 

Skolledningens ställningstagande  

Ett av förskolans viktigaste uppdrag är enligt min mening att barnen ska känna sig trygga när de 

är i vår verksamhet. Jag arbetar aktivt för att Norrängens förskola ska vara en trygg verksamhet fri 

från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Jag jobbar för en inkluderande miljö 

som bygger på respekt och lyhördhet vilket bjuder in till kamratskap och samspel. Tillsammans 

med personal från förskolan ska jag kontinuerligt följa upp, utvärdera och förbättra arbetet kring 

värdegrundsfrågorna.  

 

Rektor 

 

 

Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap  

1 § ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra  

sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande  

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,  

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.”     
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Skollagen (2010:800) kap 6  

Målinriktat arbete  

6§” Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 

målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.”  

 

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling.  

7§ ”Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga att barn och elever 

utsätts för kränkande behandling.”  

 

Plan mot kränkande behandling.  

8§ ”Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en handlingsplan med en översikt över de 

åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. 

Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller 

genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 

genomförts ska tas in i efterföljande års plan.”  

 

 

FN:s konvention om barnets rättigheter.  

Artikel 2 ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras”  

 

Artikel 8 ”Varje barn har rätt att behålla sin identitet.”  

 

Artikel 12  

”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. 

Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.”  

 

Artikel 13-15 ”Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet 

ska respekteras.”  
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Vimmerby kommuns Nämndsplan för styrning av 

barn- och utbildningsförvaltningen  

Värdegrund och likabehandling  

”Kommunens skolmiljöer upplevs som välkomnande och trygga för alla. Studiero i klassrummet 

är en självklarhet. Alla förskolor och skolor arbetar aktivt för en miljö fri från kränkande 

behandling, diskriminering och trakasserier.” 

 

  

Definition av diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling  

Diskriminering  

Är ett övergripande begrepp och gäller kränkande behandling utifrån de sju 

diskrimineringsgrunderna. Den behöver inte vara medveten eller aktiv.  

Direkt diskriminering: Ett barn missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan.  

Indirekt diskriminering: Barn behandlas lika utan att ta hänsyn till varje barns förutsättningar 

och möjligheter.  

 

  

De sju diskrimineringsgrunderna är:  

1. Kön  

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck (könsidentitet – vilket kön man identifierar sig med 

eller en könslös identitet)  

3. Etnisk tillhörighet  

4. Religion eller annan trosuppfattning  

5. Funktionsnedsättning (funktionsvariation)  

6. Sexuell läggning  

7. Ålder  

 

Trakasserier:  

Innebär en aktiv och medveten handling som kränker ett barns värdighet och som har ett samband 

med de sju diskrimineringsgrunderna.  
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Kränkande behandling:  

Är ett uppträdande som utan att vara trakasserier eller diskriminering kränker någons värdighet. 

Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när 

någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller 

obehag.  

Det kan vara:  

• Fysiskt – slag knuffar  

• Verbalt – hot, svordomar eller öknamn  

• Psykosocialt- utfrysning, grimaser eller blickar  

• Text och bild- teckningar eller fotografier  

 

Till kränkande behandling räknas inte befogade tillrättavisningar som syftar till att upprätthålla 

ordning och god miljö för barnen.  

 

 

Ansvar  

Förskolechefen har det yttersta ansvaret för att planen revideras årligen till den 1 juli. 

Förskolechefen ansvarar för att personalen kontinuerligt utbildas för att aktivt kunna arbeta mot 

kränkande behandling. Personalen ansvarar för att likabehandlingsplanen efterföljs, åtgärder 

vidtas och dokumenteras. Personalen har dessutom ansvar för att ge information till 

vårdnadshavare vid introduktionen på förskolan. Planen finns tillgänglig på vår anslagstavla.  

 

 

Likabehandlingsteam  

Förskolan har ett eget likabehandlingsteam. Teamet består av Jenny Johansson, Jessica Astbrant, 

Maria Nilsson, My Samuelsen, Cecilia Karlsson, Marina Johansson och rektor Linda Carlsson. 

Målet är att träffas en gång/månad, eller tätare vid behov. Likabehandlings representant från 

Norrängens förskola, Jenny Johansson, reserv Marina Johansson. 
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Kartläggning  

  Den dagliga kontakten.  

  Observationer av individ/grupp och miljö görs kontinuerligt under hela verksamhetsåret.  

  Föräldrarna erbjuds ett utvecklingssamtal per termin. 

 Föräldrarna erbjuds ett uppföljningssamtal efter inskolningstiden, efter ca 6-8 v. 

 Genom samtal med barn enskilt/grupp får vi veta hur barnen mår och trivs.  

 Reflekterande samtal i arbetslaget och skriftlig dokumentation.  

 Vi använder oss av Kompisböckerna, samt ”Liten och trygg”- materialet.   

 

Nulägesanalys  

 Vi fortsätter med arbetet kring värdegrundsfrågor, barnsyn mm. 

 Likabehandlingsteamet förbereder material samt diskussionsmaterial för kommande 

arbete/träffar.  

 

  

Mål 2020-2021 
 

 Fortsätta att arbeta med ett interkulturellt förhållningssätt.  

 Vi använder materialet ”Lika rättigheter i förskolan” som stöd i vårt arbete, för att få 

förståelse för diskrimineringsgrunderna (Diskrimineringsombudsmannen, DO). 

 Vi fortsätter att arbeta med materialet ”Stopp min kropp”, ”Liten och trygg” samt 

Barnkonventionen (Brottsoffermyndigheten) 

 

 

 

Insatser 
 

 Utvecklingsgruppen arbetar med interkulturallitetsbegreppet bl.a genom tvärgruper och 

diskussioner på utvecklingsdagar och Apt.  

 Likabehandlingsteamet fortsätter att arbeta med fördjupning av diskrimineringsgrunderna 

kopplat till Normkreativitet på gemensamma utvecklingsdagar APT och Avd träffar. 

 Vi arbetar med materialet ”Stopp min kropp” och ”Liten och trygg” på respektive 

avdelning. 

 Inköp av Barnkonventionens 10 kompisböcker.  
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Främjande insatser  

• På förskolan arbetar vi medvetet för att skapa goda relationer med barn och vårdnadshavare för 

att de ska känna sig trygga. Detta gör vi vid inskolningar och i den dagliga kontakten.  

• Personalen arbetar för att sätta ord på barnens känslor och utveckla empatiska förmågan genom 

samtal med barnen om upplevda händelser och genom planerade aktiviteter.  

• Personalen arbetar med gränssättning i vardagen och utvecklar barnens förmåga att lösa 

konflikter med vuxnas stöd. Samtal med enskild eller i grupp.  

• Personalen ska vara goda förebilder för barnen, uppmuntra, stötta och finnas till hands för 

barnen.  

• Personalen är aktivt närvarande och har god överblick och insyn i barnens aktiviteter och samtal.  

• Personalen har en medveten tanke kring gruppsammansättningen vid olika aktiviteter och 

rutinsituationer.  

 

Barnens delaktighet  

Tillsammans med barnen utformar vi gemensamma trivselregler och pratar om hur man är en bra 

kompis. I vardagliga samtal får vi veta hur barnet mår och trivs på förskolan. Vi utvecklar barnets 

förmåga till samarbete och empati. Vi gör barnen uppmärksamma på likheter och olikheter. Vi 

uppmärksammar vilka barn som är på förskolan och vilka som är hemma varje dag. Vi reflekterar 

tillsammans med barnen.  

 

Vårdnadshavares delaktighet  

Vårdnadshavare görs delaktiga och kan påverka innehållet genom den dagliga kontakten, på 

föräldramöten, vid öppet hus och vid utvecklingssamtal samt förskolans egen enkät Ansvar, Mod 

och Fantasi. 

 

Ansvar, Mod och Fantasi 

Enkäten genomfördes i april 2020. Norrängens medelvärde ligger på 8,8.  

 

Förskolan visar gott resultat på: 

 Förskolan står för sina löften (8,9) 

 Utvecklingssamtalen är meningsfulla (9,1) 

 Mitt barn möts av positiv förväntan (9,1) 
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Utvecklingsmöjligheterna är: 

 Jag har förtroende för förskolan (8,6) 

 Mitt barn blir sett och bekräftat (8,6) 

 Förskolan är trygg för mitt barn (8,5) 

 

Kön/ könsöverskridande identitet/ sexuell läggning  

 Se barnet som individ, att se förbi könsbundna roller och se barnets förmågor.  

 Ge lika inflytande och talutrymme i alla situationer  

 Skapa en pedagogisk miljö där barnet utvecklar sina förmågor. Medvetenhet vid 

exempelvis inköp av material och möblering.  

 Vi arbetar för att barnen ska få en ökad förståelse för olika familjekonstellationer, genom 

att läsa böcker om exempelvis regnbågsfamiljer.  

 

Etnisk tillhörighet/ religion/ eller annan trosuppfattning.  

 Förskolan arbetar för att barnen utvecklar sin förmåga att respektera varandras kulturer.  

 Förskolan har tillgång till en mångkulturell almanacka för att uppmärksamma olika 

kulturers högtid.  

 Maten i förskolan är anpassad till de barn som av religiösa skäl inte får äta vissa 

livsmedel.  

 Vi lyfter fram likheter och uppmärksammar flerspråkighet och kulturella skillnader på ett 

positivt sätt.  

 Böcker på annat modersmål finns tillgängligt.  

 Vid behov ges information på modersmålet via tolk.  

 Vi använder oss av Polyglutt, för att underlätta vårt dagliga arbete med flerspråkighet. 

 Vi ser flerspråkig personal som en tillgång i arbetet med att stimulera barnens modersmål.  

 

 Funktionsvariation 

 Vi formar miljön och verksamheten utifrån barnets behov och förutsättningar för att öka 

möjligheterna för alla barn att delta. 

 Genom handling och attityd visa allas lika värde.  

 

Ålder  

 Trots att vi har åldersindelade avdelningar så bemöter vi barnet efter dess utveckling, 

intresse och förmågor.  
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Förebyggande insatser  

 Konflikthantering. Vi hjälper barnen att prata om det som har hänt och hur man kan lösa 

situationen.  
 Pratar med vårdnadshavare vid den dagliga kontakten om hur dagen har varit.  

 Observationer av barnet, gruppen och lekmiljön, både ute och inne.  

 Reflekterande samtal i arbetslaget, samt med specialpedagog vid behov.  

 Personalen har god uppsikt och är aktivt närvarande i barnens miljö.  

 Vi genomför relationsanalys vid barngenomgångar. 

 

 

Åtgärder vid diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling  

Trakasserier och kränkande behandling  

Barn - barn  

Åtgärder sker stegvis:  

1. Vi markerar och säger STOPP.  

2. Vi pratar och tar reda på fakta kring fallet med berörda parter, barn, personal och 

vårdnadshavare.  

3. Informera rektor för förskolan, via incidentrapport.  

4. Anmälan görs till huvudmannen på blanketten ”anmälan till huvudman” (görs av rektor) 

5. Vid behov kopplas likabehandlingsteamet på förskolan in för fortsatt arbete. Teamet genomför 

en kartläggning på individ, grupp- och miljönivå samt genomför åtgärder.  

 

Trakasserier och kränkande behandling  

Personal – barn  

Åtgärder sker stegvis:  

1. Vi markerar och säger STOPP.  

2. Vi tar kontakt med rektor omgående och skriftligt via incidentrapport. 

3. Rektorn samtalar med berörda och tar reda på fakta.  

4. Rektorn tar kontakt med vårdnadshavare.  

5. Rektorn skriver incidentrapport om ärendet kommer från föräldrar, annars skriver personalen. 
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6. Anmälan görs till huvudmannen på blanketten ”anmälan till huvudman” ( görs av förskolechef) 

7. Förskolechefens ansvar för vidare åtgärder.  

 

Diskriminering  

Huvudman – grupp/barn  

Vid misstanke om att barn diskrimineras på grund av organisation ansvarar rektorn för utredning 

och åtgärder.  

Ibland kan det finnas sakliga skäl för att behandla ett barn annorlunda och då är det inte 

diskriminering. Det är huvudmannens ansvar att det finns sakliga skäl.  

 

 

Dokumentation och uppföljning  

När en kränkning har skett använder vi blanketten ”Incidentrapport”. Rapporten överlämnas till 

rektor för bedömning och vid behov vidare till likabehandlingsteamet på förskolan för fortsatta 

åtgärder. Alla rapporter skickas till huvudman för arkivering. 

 

 

 

 
 

 


