
 

 

 

 

 

Fo Centrum Nordost plan för 

att systematiskt och aktivt 

motverka diskriminering samt 

främja likabehandling, 

jämställdhet och mångfald 
 

Förskoleverksamheter som omfattas av planen: Midgård-Prästkragen, 

Trollskogen, Norra Rörum och Tjörnebo. 

Läsår: 2018-2019  



2 
 

Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskoleverksamhet 

Ansvariga för att planen arbetas med systematiskt 
Förskolechef och likabehandlingsplansgrupp 

Vår vision 
Alla barn ska känna delaktighet, betydelsefullhet, tillhörighet oavsett kön, ursprung, funktionshinder, 

religiös tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. Ingen ska 

behöva utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. 

 

Planen gäller från 
2018-08-01 

Planen gäller till 
2019-07- 31 

Läsår 
2018-2019 

Barnens delaktighet 
Hela vår verksamhet ska utgå ifrån barnen och våra styrdokument.  De ska vara delaktiga i vårt 

systematiska och främjande likabehandlingsarbete genom att vi använder oss utav lek, projekt, 

teater/rollspel, böcker, musik, samtal, reflektioner, skapande etcetera i vår verksamhet. Alla barnens 

tankar och reflektioner ska göras hörda i vår verksamhet. Vi ger barnen tid, redskap och uppmuntran 

för att varje barn ska utvecklas.  

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vi tittar på ett nytt sätt att få vårdnadshavarna delaktiga i utvärderingen av vår verksamhet. Våra 

möten sker vid lämning och hämtning, föräldramöten, utvecklingssamtal, samtal, drop-in och vid 

andra aktiviteter. Likabehandlingsplanen läggs ut på förskolans hemsida, så att vårdnadshavarna har 

tillgång till den. 

Pedagogernas delaktighet 
Det är var och ens ansvar att vara delaktig i likabehandlingsarbetet och att utvecklas kring arbetet 

samt arbeta främjande och systematiskt. Genom att likabehandlingsplanen följs och diskuteras aktivt 

i arbetslagen, vid arbetsplatsmöten samt reflektionstillfällen, på så vis blir det ett levande dokument i 

det vardagliga arbetet. Likabehandlingsgruppen ska tillsammans med arbetslagen och förskolechef 

utvärdera, följa upp och utarbetas en ny likabehandlingsplan varje år. 

Förankring av planen 
Vi förankrar planen genom att vi använder oss av lek, projekt, teater/rollspel, böcker, musik, samtal, 

reflektioner, skapande kopplat till våra styrdokument. Detta görs genom att lyfta barnens tankar och 

reflektioner hörda i vår verksamhet. 
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Resultat av det systematiska arbetet med fjolårets 

plan. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Arbete med värdegrunden- alla människors lika värde 

Vi arbetar främjande och fortlöpande med att prata MED barnen istället för TILL. Det är en del av 

bemötandet som vi anser är viktigt. Vi har upptäckt att vissa situationer är lättare att falla in i att 

prata till barnen exempelvis påklädnads- och avklädnads-situation. Hur kan vi bemöta barnen i 

liknande situationer och prata MED istället för TILL? 

Vi har påbörjat ett arbete med ”stopp min kropp” och det är något som vi måste fortsätta att aktivt 

arbeta med. Några avdelningar har använt sig av olika böcker samt annat material för att belysa 

ämnet. Men det har uppmärksammats främst vid spontana tillfällen i vardagen.  

Vi försöker se till alla barn och anpassar efter just det barnets behov som är aktuellt. Vi försöker se 

varje barn som unikt och därmed innebär det att vi även måste bemöta dem på olika sätt. 

Aktivt genusarbete 

Vi försöker tillgodose miljöer efter barnens intresse och behov oavsett kön. 

Vi har börjat reflektera över genus genom filmobservation, arbetslagsenkät och diskussioner på 

arbetsplatsträffar. Vi vill fördjupa oss mer inom området genus och kommer därför lyfta genus i olika 

diskussionsforum under kommande år. 

Vi behöver reflektera över olika sätt att bemöta barnen utifrån genus. För att göra det måste vi 

koppla vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att skapa en gemensam grund ur ett 

genusperspektiv. 

Vi behöver fortsätta arbeta med att uppmärksamma ALLA barn i vårt systematiska kvalitetsarbete. 

Under hösten 2017 lästes ett kapitel ur boken ”En rosa pedagogik” och efter satt vi i grupper med 

diskussionsfrågor. Därefter började många tankar och diskussioner växa hos oss. Då detta är ett 

fokusområde vi inte fördjupat oss i tidigare kommer vi systematiskt uppmärksamma och öka vår 

medvetenhet kring genusarbetet.    

Vi har medvetet observerat att vissa flickor och pojkar inte väljer vissa stationer, vad beror detta på? 

Är det för att det aldrig finns möjlighet att besöka stationen eller är det inget som är intressant? 

Utifrån detta har pedagogerna valt stationer till barnen vid olika tillfällen. Resultatet har blivit att vi 

ser att barnen har sett andra stationer än det de vanligtvis väljer. Utifrån detta ser vi att det blir mer 

blandade gruppkonstellationer, barnen ser andra kompisar än dem de vanligtvis väljer att leka med.  

Arbetslagsenkäten  

Vad betyder genus för oss? 

Vi anser att genus står för identitet, självuppfattning, könsroller, samhällsnormer och socialt 

konstruerat kön. 

Pedagogerna lyfter att alla ska behandlas lika oavsett könsroll, könstillhörighet eller sexuell läggning. 
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Många lyfter vikten av att alla ska synliggöras i gruppen och att alla ska behandlas utifrån sina 

intressen och behov oavsett kön. 

På vilket sätt arbetar vi med genus? 

Vi strävar efter att alla barn ska få komma till tals och ha lika stort inflytande i projekt och 

verksamhet. 

Vi strävar efter att ha könsneutrala miljöer och samtidigt utgå från barnens inflytande, 

såsom intresse och behov. 

Vi strävar efter att behandla alla lika oavsett kön och vara medvetna om könsstereotypa roller. Ge 

barnen möjlighet att få känna och utveckla sin identitet och sitt jag. 

Vi börjar bli medvetna om vad vi säger till barnen till exempel tröjan är fin kontra skön tröja. 

 

Vad behöver vi fokusera på angående genus? 

Vi strävar efter att fördjupa vår medvetenhet kring vad vi gör och varför genom att analysera vårt 

eget beteende mer ur ett genusperspektiv, exempelvis i den pedagogiska dokumentationen. 

Vi vill även inventera och analysera vårt barnboksbibliotek och vi kommer via biblioteket att få låna 

boklådor där vi kommer att kunna rikta vårt fokus mot genus.  

Vi strävar också efter att arbeta mer med att uttrycka känslor och sätta ord på vad man känner så att 

alla får samma möjligheter att kunna uttrycka och hantera det de känner. 

Vi kommer att fortsätta utveckla våra lärmiljöer mot vår vision om könsneutralitet i de material vi 

presenterar och sättet vi presenterar dem på samt att låta barnens intresse styra hur miljöerna 

utvecklas. 

Vi strävar efter att inte köna varelser och objekt som inte har något faktiskt eller förutbestämt kön. 

 

Observation 

Alla arbetslag fick i uppgift att filma en påklädnadssituation eller matsituation och utifrån denna har 

de fått reflektera över observationen med frågor utifrån genus. Arbetslagen har fått följande 

hjälpfrågor till observationen. Vi kunde vid reflektionstillfällena och i det vardagliga arbetet se och 

höra att flera av pedagogernas medvetenhet ökade. För att fördjupa medvetenheten så kommer vi 

att fortsätta arbetet under kommande läsår.  

# Vilka hjälper vi först? 

# Vilka hörs mest? 

# Vilka syns mest? 

# Vilka hörs minst? 

# Vilka syns minst? 

# Vilka blir färdiga först? 
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Arbete med olika kulturer och religioner 

Vi anser att vi behöver bättre kunskap om arbetet med olika religioner och kulturer.  I vår läroplan 

står det att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och 

utvecklar känsla och respekt för andra kulturer”. 

Vi har en grupp som riktar sig mot våra traditioner vi vill lyfta på förskolan. Vi får fortsätta arbeta 

med vilka högtider vi ska fira. 

Vad vill vi uppmärksamma inom de olika högtiderna? 

Hur firar barnen de olika högtiderna hemma? 

Hur kan vi arbeta projektinriktat utifrån våra olika högtider? 

Vi behöver diskutera och få gemensam samsyn för hur vi uppmärksammar de svenska 

traditionerna. Utifrån fortbildningen "Interkulturalitet i förskolan" är vårdnadshavarna en stor 

tillgång i detta arbete. Hur gör vi vårdnadshavarna involverade? 

Vi har diskuterat och definierat olika begrepp såsom vad är kultur, tradition och religion? 

Vi arbetar för att hitta en grund där vi uppmärksammar högtider i vårt område, detta är påbörjat och 

kommer att fortlöpa. 

 

Barns inflytande 

Arbetet med reellt inflytande där barnen känner att deras tankar blir hörda och respekterade inför 

de meningsfulla sammanhang är något vi behöver arbeta med kontinuerligt. 

Det är något vi arbetar med i vårt projekterande arbetssätt och även en av BUN:s prioriterade mål. 

Arbetet med inflytande är en stor del av det systematiska kvalitetsarbetet som vi lyfter bland annat i 

utvärderingen. Detta innebär att pedagogen behöver vara lyhörd inför barnens tankar och åsikter 

och detta arbetar vi med kontinuerligt. 

Vi behöver ha dokumentationerna mer tillgängliga för barn och vårdnadshavarna. Barnen behöver ha 

större tillgång till det de varit med om och utifrån det en större möjlighet att aktivt förmedla vad som 

har varit intressant i projektet. På så sätt vet vi som pedagoger hur vi ska arbeta vidare utifrån 

barnens intresse och nyfikenhet. 

Till vårdnadshavarna finns systematiskt kvalitetsarbete tillgängligt. Vi försöker även förmedla hur 

barnets dag har varit och på vilket sätt barnet har varit undersökande eller aktivt, men det är något vi 

kan bli bättre på. 

 

Bemötande 

Bemötande är ett av våra nyckelord. Vi har alla ett ansvar att arbeta med bemötandet av barn, 

pedagoger, vårdnadshavare samt alla som befinner sig inom förskolans område. 

Vi har upprätta ett dokument i rutinpärmen till vikarier, som har bemötande och dagens rutiner i 

fokus. Pedagogerna på avdelningen går igenom med detta med vikarier eller annan ny personal när 

de kommer. 
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Vad innebär ett bra bemötande? 

Vi strävar efter att bemöta barnen lika oavsett kön och att visa respekt för allas olikheter och 

framhålla deras rätt att vara olika. 

Vårt mål är att uppmärksamma barn, pedagoger och vårdnadshavare genom att visa ett engagemang 

i och nyfikenhet för deras situation och upplevelser.  

Inom förskolans område ska alla ha ett bra bemötande samt ska bemötas med respekt oavsett om vi 

är pedagog, vårdnadshavare, vaktmästare, städerska, kock mm.  

 

På vilket sätt har vi ett bra bemötande? 

Vi arbetar för att man både ska få bli lyssnad på och lyssna på andra och därmed visa ömsesidig 

respekt för varandra. 

Vi har ett positivt bemötande där vi bekräftar såväl barn som vårdnadshavare och får dem att känna 

sig välkomna. 

Vi delger vårdnadshavare information som är relevant för deras barn. 

 

Levandegöra likabehandlingsarbetet 

Detta år har vi fokuserat på genus och bemötande. Vi upplever att arbetet 

med likabehandlingsplanen har blivit mer levande. Vi har diskuterat genus under arbetsplatsträffar 

och i reflektionsforum, samt i våra arbetslag. I diskussionerna i arbetslagen har vi utgått 

från arbetslagsenkät samt videoobservation.  

Vi vill fortsätta diskutera och reflektera kring värdegrundsfrågor för att skapa samsyn i vårt område. 

Under våra reflektionsfredagar har främjande för likabehandling varit i fokus.  

Arbetat med olika kulturer och religioner, genus, matsituationen och arbete med värdegrund-alla 

människors lika värde. 

  

Matsituationer 

Vi erbjuder och uppmuntrar alla barn en smakportion, men det är viktigt att aldrig tvingas äta eller 

smaka av maten. 

Pedagogerna arbetar kontinuerligt för att vara goda förebilder vid matsituationerna. 

Vi utgår från det kompetenta barnet, det vill säga att vi ger varje barn möjlighet att utifrån sina egna 

förutsättningar lägga upp sin mat eller hälla upp dryck själv.  

Vi arbetar aktivt med att vara lyhörda och ha nolltolerans mot kränkningar vid matsituation. 
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Påklädnad - Utevistelse - Avklädnad 

Bemötandet av barn vid på- och avklädnad är bättre och sker i positiv anda. Pedagogernas 

förhållningssätt lyfts och diskuteras vid arbetsplatsmöten samt andra reflektionstillfällen, detta för 

att bevara ett så positivt bemötande som möjligt.  

Närvarande pedagoger är viktiga för att kunna bemöta olika situationer där diskriminering och 

kränkande behandling kan förekomma. 

Årets plan ska utvärderas senast 
2019-07-31 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 

Plan för att systematiskt och aktivt motverka diskriminering samt främja likabehandling, jämställdhet 

och mångfald utvärderas i form av observationer, vårdnadshavarenkät, arbetslagsenkät samt vid 

reflektionstillfällen och arbetsplatsträffar. 

Alla har möjlighet att vara delaktiga. Men det är ALLA pedagogers ansvar att vara delaktiga. 

Utvärderingen sammanställs av likabehandlingsplansgruppen och förskolechef. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Alla pedagoger, förskolechefen samt likabehandlingsplansgruppen har ett särskilt ansvar. 
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Främjande insatser 

Namn 
Arbete med värdegrunden - alla människors lika värde 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Riktlinjer och uppföljning 
 Att ständigt utgå ifrån och diskutera vår värdegrund och våra styrdokument. 

 Att lyfta fram och synliggöra alla människors lika värde i det vardagliga arbetet.  

 Uppföljning och utvärdering sker fortlöpande i arbetslag, barngrupp och 

förskolechef. 

Främjande 
 Vi arbetar fortlöpande med att skapa förutsättningar för att prata MED alla, istället 

för TILL/OM. Med alla menar vi kollegor, vårdnadshavare, barn, ledningsgrupp osv. 

Vi kommer lyfta detta vid något reflektionstillfälle. 

 Vi arbetar fortlöpande att belysa ”Stopp min kropp” och kommer att fortsätta att 

lyfta detta med barnen och oss pedagoger emellan. Detta är något vi kommer att 

diskutera på våra reflektionsfredagar till hösten.  

 Varje barn är unikt och behöver bemötas som en individ utefter sina behov. Vi 

arbetar för att stärka alla barns egna självkänsla samt öka tilliten till den egna 

förmågan. 

 Vi ska arbeta för att se varandras olikheter som tillgångar samt arbeta aktivt med 

empati, förståelse och respekt. 

 Vi måste förutse och förebygga eventuella konflikter genom att vara härvarande i 

barngruppen och när eventuella konflikter uppstår hjälpa barnen i deras 

konfliktlösning genom att tillsammans samtala ur allas perspektiv. 

 Vi använder oss av lek, projekt, teater/rollspel, böcker, musik, samtal, reflektioner, 

skapande m.m. Detta för att få barnens tankar och reflektioner hörda i vår 

verksamhet för ett aktivt värdegrundsarbete. 

 

 

Ansvarig 
Alla pedagoger samt förskolechef 

Datum när det ska vara klart 
Löpande 
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Namn 
Aktivt genusarbete 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Riktlinjer och uppföljning 
 Att pojkar och flickor ska få möjlighet att utvecklas på samma villkor. 

 Pojkar och flickor ska ges lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. 

 Uppföljning och utvärdering sker fortlöpande i arbetslag, barngrupp och 

förskolechef. 

Främjande 
 Det är viktigt att vi tänker på bemötandet av barnen samt låter barnen göra egna val 

utifrån sina intressen oavsett könsstereotypa mönster. 

 Vi arbetar för att uppmärksamma ALLA barn i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 Skapa en lärmiljö som är så könsneutral som möjligt där alla barn känner att de kan 

leka och utvecklas. Vi behöver bli medvetna om vilka miljöer barnen väljer och hur vi 

kan locka och stimulera i andra miljöer. 

 Vi vill sträva efter att använda oss av barnlitteratur som belyser olika 

familjekonstellationer, olika könsnormer, könsroller, könsuttryck, könsidentitet. 

 Vi måste lyssna på barnens tankar och reflektioner i vår verksamhet för att aktivt 

kunna bemöta dem i ett aktivt genusarbete samt lyfta de situationer som uppstår 

utifrån genus och diskutera vidare. 

 Vi kommer att arbeta utifrån barnböcker med fokus på genus. Vi kommer att 

diskutera och fördjupa oss vid ett reflektionstillfälle. 

 Vi behöver arbeta mer med att göra vårdnadshavarna delaktiga i hur vi arbetar med 

genus. Det gör vi via månadsbrev, daglig kontakt, inskolningsmötet med mera. 

 Det finns barnböcker i vårt lokala bibliotek som riktar sig mot området genus. 

Ansvarig 
Alla pedagoger samt förskolechef 

Datum när det ska vara klart 
Löpande 
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Namn 
Arbete med olika kulturer och religioner 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Riktlinjer och uppföljning 
  Uppmärksamma och arbeta med olika religioner och kulturer som finns i 

barngrupperna. 

  Pedagoger och barn i förskolan använder barnböcker och litteratur som belyser 

olika typer av familjebildningar, olika minoriteter, kulturer och religioner. 

 Uppföljning och utvärdering sker fortlöpande i arbetslag, barngrupp och 

förskolechef. 

Främjande 
 Vi vill uppmärksamma de kulturer som finns i barngruppen, detta är något som 

måste diskuteras för att kunna förbättras. För att barnen ska tillägna sig förståelsen 

för andras kulturer måste de bli medvetna om sin egen. I läroplanen står det att 

barnen ska vara medvetna om det egna kulturarvet och delaktiga i andras, för att 

skapa förståelse för allas lika värde. 

 Vi har tillsatt en grupp som riktar sig mot våra traditioner och högtider vi vill lyfta på 

förskolan. Vi behöver diskutera och få gemensam samsyn för hur vi uppmärksammar 

de svenska traditionerna. 

 Vad vill vi uppmärksamma inom de olika högtiderna? 

 Hur firar barnen de olika högtiderna hemma? 

 Traditionsgruppen behöver träffas kontinuerligt för att fördjupa sig i detta arbete. 

 Utifrån fortbildningen "Interkulturalitet i förskolan" är vårdnadshavarna en stor 

tillgång i detta arbete. Hur gör vi vårdnadshavarna involverade? Hur kan vi använda 

dem som en tillgång i verksamheten? 

 För att synliggöra och väcka barnens intressen för andras språk och nationaliteter är 

lärplattan och annan teknik ett bra redskap, såsom UR-program, youtube samt 

lärande appar. 

 Vi kommer att få tillgång till boklådor som skickas till förskolorna. 

 

Ansvarig 
Alla pedagoger , traditionsgruppen samt förskolechef 

Datum när det ska vara klart 
Löpande 
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Namn 
Barns inflytande 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Riktlinjer och uppföljning 
 Att aktivt arbeta för ett reellt inflytande hos barnen. 

 Uppföljning och utvärdering sker fortlöpande i arbetslag, barngrupp och 

förskolechef. 

Främjande 
 Reellt inflytande innebär att barnen har möjlighet att påverka i för dem meningsfulla 

sammanhang. Barnen ska känna att deras tankar blir hörda och respekterade men 

att det måste tas hänsyn till gruppen. 

 Det är viktigt att vi är lyhörd inför barnens tankar och åsikter. Vi måste ha ett 

tillåtande klimat med ansvar för den gemensamma gruppen. 

 Vi ska arbeta aktivt med barns delaktighet, inflytande, ansvar och respekt. Det är ord 

som ska finnas aktivt under hela dagen, genom att användas i konkreta handlingar 

och situationer. 

 Vi som pedagogerna ska vara reflekterande och kritiskt granskande i det reella 

inflytandet. 

 Barnens reella inflytande ska synliggöras genom projektet och i miljön. Projektet ska 

finnas levande i olika stationer i miljön. Detta för att barnen ska ha möjlighet för 

reflektion och lärande under hela dagen. 

 Vi ska arbeta för att göra dokumentationerna mer tillgängliga för barn och 

vårdnadshavare, detta kommer inom snar framtid att underlättas i form av en digital 

lärplattform. Barnen behöver ha tillgång till det de varit med om och utifrån det en 

större möjlighet att aktivt förmedla vad som varit intressant i projektet. Barnen ska 

vara delaktiga i valet av bilder som sätts upp på avdelningen för att det ska 

bli meningsfulla sammanhang för dem. 

 Vi arbetar fortfarande för att förmedla verksamheten till vårdnadshavarna utifrån 

ett inflytande perspektiv. Detta gör vi genom månadsbrev, dagliga kontakten med 

mera. 

Ansvarig 
Alla pedagoger samt förskolechef 

Datum när det ska vara klart 
Fortlöpande 
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Namn 
Ansvar och bemötande 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Riktlinjer och uppföljning 
 Alla som vistas inom förskolans område ska bemötas med respekt.  

 Alla ska känna att de blir sedda och hörda. 

 Alla ansvarar för verksamhetens utveckling. 

 Alla pedagoger som arbetar på förskolan tar ansvar för att arbeta mot ett enhetligt 

bemötande.  

 Uppföljning och utvärdering sker fortlöpande i arbetslag, barngrupp och 

förskolechef. 

 

Främjande 
 För att kunna arbeta mot ett enhetligt bemötande ska alla bemötas på ett 

professionellt och respektfullt sätt. 

 Vi har valt att upprätta ett dokument för ny personal som innefattar bemötande och 

dagens rutiner. 

 Vi är eniga om att bemöta barnen på likvärdigt sätt oavsett olikheter och framhålla 

deras rätt att vara olika. 

 Vårt mål är att uppmärksamma barn, pedagoger och vårdnadshavare genom att visa 

ett engagemang i och nyfikenhet för deras situation och upplevelser. 

 Alla pedagoger bör tänka på sitt förhållningssätt gentemot vårdnadshavarna, ha en 

öppen dialog och kommunikation sinsemellan. 

 Det är allas skyldighet att ta ansvar för verksamhetens utveckling.   

Ansvarig 
Alla pedagoger samt förskolechefen 

Datum när det ska vara klart 
Fortlöpande 
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Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Under året kommer vi att fördjupa oss och levandegöra planen mot diskriminering och kränkande 

behandling. Vi kommer att fördjupa oss inom genus för att öka medvetenheten. Vi kommer att 

diskutera och reflektera kring vår professionalitet och vårt förhållningssätt gentemot alla vi möter i 

förskolan. Det är likabehandlingsplansgruppen, processledarna och förskolechefen som ansvarar för 

att det arbetas med systematiskt. 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 

trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 
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Förebyggande åtgärder 

Namn 
Levandegöra likabehandlingsarbetet 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Riktlinjer och uppföljning 
  Likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument i vardagen och för alla som 

vistas i verksamheten. 

  Förankra värdegrundsarbetet/likabehandlingsarbetet i verksamheten. 

 Ingen ska känna sig utanför 

 Uppföljning och utvärdering sker fortlöpande i arbetslag, barngrupp och 

förskolechef. 

Åtgärd 
 Alla pedagoger som arbetar och vistas i förskolans lokaler ska läsa och följa 

likabehandlingsplanen. Vårdnadshavarna har tillgång till planen i hallen till varje 

avdelning. 

 Vi kommer att diskutera och reflektera kring barnsyn och värdegrundsfrågor för att 

skapa samsyn på vår förskola. Dessa diskussioner och reflektioner kommer att äga 

rum vid planeringsdagar, arbetsplatsmöten, arbetslagsplaneringar, 

reflektionstillfällen samt andra diskussionsforum. 

 Nolltolerans för kränkande behandling för alla som vistas inom förskolans område 

och att ständigt arbeta för alla människors lika värde.  

 

Motivera åtgärd 
 För att levandegöra likabehandlingsplansarbetet har vi i år valt att fokusera och 

skapa samsyn kring genus.  

Ansvarig 
Alla pedagoger samt förskolechef 

Datum när det ska vara klart 
Löpande 
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Namn 
Matsituationen 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Riktlinjer och uppföljning 
  Matsituationen ska bestå av ett trevligt bemötande, både av pedagoger och barn. 

 Barnen ska få möjlighet att påverka sin matsituation. 

Åtgärd 
 Alla barn ska erbjudas smakportion, men aldrig tvingas smaka något. 

 Pedagogerna ska vara goda förebilder vid matsituationen samt även lägga upp 

egen smakportion. Om pedagogen har med egen mat äts den på rasten. 

 Pedagoger och barn ska inte tala nedsättande om maten. 

 Alla barn ska ha förutsättningar till att själv lägga upp sin mat, samt utgå från att alla 

barn kan lägga upp mat själv. Exempelvis kan de yngsta barnen få lägga upp 

grönsaker eller liknande. Detta för att de även ska få vara delaktiga och få påverka 

sin måltid. 

 Alla barn ska få möjlighet till självständighet i matsituationerna. Till exempel 

genom att få möjlighet att bre sin macka själv. 

 Barnen bör i största möjliga mån få möjlighet att hälla upp dricka själv.  

 Pedagogerna ska vara lyhörda i matsalen och ha nolltolerans mot kränkningar till 

exempel jag vill inte sitta bredvid dig, du får inte sitta vid vårt bord.  

Motivera åtgärd 
 Alla ska bemötas på ett positivt sätt vid matsituationen samt få påverka sin 

matsituation. 

 Vi skapar förutsättningarna för att barnen ska få möjlighet att vara självständiga vid 

matsituationerna. 

 Pedagogernas förhållningssätt ska utgå ifrån barnens inflytande och delaktighet. 

Ansvarig 
Alla pedagoger 

Datum när det ska vara klart 
Löpande 
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Namn 
Påklädning - Avklädning 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Riktlinjer och uppföljning 
 Alla barn ska ges tid och möjlighet till självständig på- och avklädning. 

 

Åtgärd 
 På- och avklädning ska genomföras med positivt bemötande och en hjälpande hand 

till alla barn. 

 Vi ska ge barnen möjlighet att vara självständiga i på och avklädningssituationen. 

 

Motivera åtgärd 
 Vi vill ge barnen möjlighet till självständighet för att ge de en god självkänsla. 

Ansvarig 
Alla pedagoger 

Datum när det ska vara klart 
Löpande 
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Namn  
Yrkesetik  

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Riktlinjer och uppföljning 
 Yrkesetiken ska vara ett levande förhållningssätt för alla pedagoger som vistas i vår 

verksamhet.  

  Alla har ett ansvar att utveckla ett yrkesetiskt förhållningssätt. 

 Alla har ett ansvar att skapa en bättre VI-känsla. 

 Uppföljning och utvärdering sker fortlöpande i arbetslag, barngrupp och 

förskolechef. 

Åtgärd 

 Levandegöra de yrkesetiska principerna genom att återkommande diskutera och 

bearbeta yrkesetiska ställningstagande.  För att skapa en bättre Vi-känsla behöver vi 

diskutera och reflektera kring vad ett VI står för. 

 Tillsammans med våra övriga styrdokument och ”Fo Centrum Nordosts plan för att 

systematiskt och aktivt motverka diskriminering samt främja likabehandling, 

jämställdehet och mångfald” ska foldern ”lärares yrkesetik” sitta uppe.  

Motivera åtgärd 

 Vi kommer vid någon arbetsplatsträff att arbeta med olika dilemmafrågor kopplat till 

yrkesetik, detta för att utveckla vårt professionella förhållningssätt. För att 

upprätthålla yrkesetiken ska den genomsyra varje pedagogs arbete och 

förhållningssätt. Vi behöver alltid arbeta för att utveckla ett gott samarbete och 

skapa en god kommunikation sinsemellan- både avdelningsvis, enhetsvis samt 

områdesvis.  

Ansvarig 
Alla pedagoger samt förskolechef 

Datum när det ska vara klart 
Löpande 
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Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Det ska vara nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår förskola.  Förskolan ska 

vara en trygg och säker plats för alla barn. Vi vill verka för att ha en bra förskola där barn, pedagoger 

och vårdnadshavare trivs och går till med glädje.  Alla pedagoger som arbetar i förskolan ska aldrig 

prata nedsättande om barn, vårdnadshavare och kollegor. För att kunna motverka och förebygga 

trakasserier och kränkande behandling ska pedagogerna vara närvarande och agera aktivt.  

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
En öppen miljö där man tillåter reflektioner och diskussioner kring trakasserier och kränkande 

behandling. Vid minsta misstanke om att ett barn kränks/diskrimineras måste pedagogerna reagera 

och agera.  Pedagogerna ska vara lyhörd och uppmärksam på det som händer i barngruppen. Vi ska 

vara goda förebilder för barnen genom att visa respekt för allt levande. 

Personal som barn, vårdnadshavare och anhöriga kan vända sig till 
Alla pedagoger samt förskolechefen som ytterst ansvarig. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 
En situation uppmärksammas, observeras, samtal med barnet/barnen som är berörda och kollegerna 

informeras.  Fortsätter kränkande behandling/trakasserier informeras 

vårdnadshavarna/vårdnadshavare till berörda barn. Förskolechefen informeras.  Pedagoger, 

vårdnadshavare och förskolechefen upprättar en handlingsplan (blankett finns i rutinpärmen under 

flik 20). Förskolechefen som får kännedom om kränkningen är skyldig att anmäla detta till 

huvudmannen.  Huvudmannen är skyldig att utreda omständigheterna kring kränkningen och vidta 

de åtgärder som krävs för att förhindra kränkande behandling i framtiden.  

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 
Var rak genom att reagera och säga till om någon kollega beter sig kränkande mot ett barn/ flera 

barn.  Alla pedagoger i förskolan som får kännedom om att ett barn har blivit utsatt för kränkande 

behandling i verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen.  Förskolechefen som får 

kännedom om kränkningen är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.  Huvudmannen är skyldig 

att utreda omständigheterna kring kränkningen och vidta de åtgärder som krävs för att förhindra 

kränkande behandling i framtiden. 

Rutiner för uppföljning 
Det är pedagogernas uppgift att följa upp ärendet med hjälp av samtal både med barn och 

vårdnadshavare.  Förskolechefen medverkar vid behov. När pedagog är inblandad ansvarar 

förskolechefen för uppföljning. 

Rutiner för dokumentation 
Alla händelser som är allvarliga ska dokumenteras och förvaras säkert.  Dokumentationen ska 

omfatta vad som har hänt, åtgärder och uppföljning av händelsen.  All dokumentation kring 

händelsen ska dateras och signeras av den pedagog som upptäcker/utreder/åtgärdar/följer upp 

händelsen. 

 


