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Inledning 

 

Ledning och all personal tar starkt avstånd från alla tendenser av diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling. I de fall personal eller barn, förälder eller annan vuxen misstänker 

att någon utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling är det 

viktigt att förskolans pedagoger eller ledning omedelbart kontaktas. 

 

Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns lika rättigheter utifrån 

diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och ålder. 

 

Lagen förtydligar förskolans ansvar när det gäller att garantera alla barns trygghet och innebär 

att barn får ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling, som exempelvis mobbning. 

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling ger ett stärkt skydd för 

barn och elever, men det innebär också ökade skyldigheter för personal att förebygga, utreda 

och åtgärda alla former av kränkande behandling. Förskolechefen ansvarar för 

likabehandlingsplanen och att den arbetas med. Förskolechefen tillsammans med personal och 

barn, i mån av ålder och mognad, gör en kartläggning av situationen på förskolan. 

Förskolechefen och arbetslag formulerar utifrån analysen en konkret likabehandlingsplan. Av 

likabehandlingsplanen framgår hur det förebyggande arbetet ska genomföras samt vilka 

riktlinjer och rutiner som gäller vid akuta situationer. Innehållet ska vara känt för all personal, 

barn (barn i mån av ålder och mognad) och vårdnadshavare. 

 

Lagar och regelverk 

Likabehandlingsplan samt förebyggande arbete för en god och trygg arbetsmiljö för våra barn 

bygger på gällande lagstiftning såsom diskrimineringslagen, barns deltagande i arbetet med en 

likabehandlingsplan, skollag, skolförordningar, läroplaner, arbetsmiljölagen, brottsbalken, 

anmälningsskyldighet enl. socialtjänstlag (14:1) samt barnkonventionen. 
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Vision 

Förskolan Emilia arbetar för att vara en demokratisk mötesplats som värnar om alla 

människors lika värde. Vi ska synliggöra och tillåta olikheter. Man ska bli lyssnad till och 

känna delaktighet. Hit skall man komma varje dag i vetskap om att man möts med respekt. 

 

Informera föräldrar om likabehandlingsplanen vid höstens första föräldramöte 

Alla som arbetar i förskolan skall stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta 

konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra, Lpfö 98, 

reviderad 2010.  

Det förebyggande arbetet på förskolan handlar om att vi vuxna finns i närheten och är 

tillsammans med barnen. Vi strävar efter att ha en dialog och ett ömsesidigt samarbete med 

föräldrar. Vi diskuterar värdegrundsfrågor i personalgruppen och går ut med information till 

föräldrar om de etiska regler som gäller på förskolan. 

 

Hur arbetar vi för att förebygga  diskriminering? 

Kön 

Förskolan skall förebygga och förhindra könsdiskriminering. Förskolan skall också förebygga 

och förhindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier. 

 

Mål 

- att förskolan ska motverka traditionella könsmönster 

- att öka jämställdheten samt att arbeta för en ökad förståelse för könsidentitet 

- att förskolan ska anpassas efter varje barns behov och intressen 

- att bli sedd för den individ man är oavsett kön 

 

Förebyggande åtgärder 

- uppmuntra pojkar och flickor att leka med varandra 

- vi vuxna ger möjlighet att leka varierat över genusgränserna 

- reflektera kring vad vi erbjuder för lekmaterial, böcker och lekmöjligheter 

- dramatiserar kring genusperspektivet 

- personalen betonar inte barnens kön 

- personalen undviker att betona barns kläder, t.ex. söt klänning, cool tröja 

- verksamheten erbjuder utklädningskläder för barnen att leka med och där ingår både 

klänningar samt piratdräkter vilket gör att de könstypiska kläderna inte förstärks 

- verksamhetens pedagogiska miljö anpassas och riktas till alla barn oavsett kön 

 

Barnens delaktighet 

Barnen har möjlighet att påverka rummens utformning samt vilket material som ska köpas in. 

Genom observationer av barnen och deras lek får vi pedagoger en uppfattning om deras 

intressen.  

 

Samtliga pedagoger är ansvariga tillsammans med förskolechef och huvudman.  
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Rutiner för utredning och dokumentation  

 

1: Samtliga pedagoger på förskolan ska ingripa när det sker en kränkning.  

2: Informera förskolechefen. 

3: Förskolechefen samtalar med pedagogen som har utfört kränkningen för att klargöra vad 

som hänt.  

4: Förskolechefen informerar snarast vårdnadshavarna.  

5: När en kränkande behandling har skett genomförs samtal med inblandade pedagoger 

och/eller förskolechef.  

6: Vid grövre eller upprepade kränkningar kan det bli aktuellt med disciplinära åtgärder. De 

åtgärder som kan vidtas är varning, omplacering, uppsägning eller avsked (enligt LAS).  

7: Innan dessa åtgärder vidtas ska den anställdes eventuella fackliga organisationer kontaktas.  

8: Inblandade vårdnadshavare kontaktas av pedagogen och får information om vad som 

beslutas.  

9: Pedagogerna dokumenterar samtalet.  

 

Utredning  

Så fort någon personal får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för 

diskriminering, trakasserier eller annan kränkande handling utreds uppgifterna (information).  

 

Utredningen sker objektivt med hänsyn till den som upplever sig utsatt och övriga inblandade. 

Utgångspunkten är den som blivit diskriminerad/kränkt. Utredningen ligger till grund för de 

åtgärder som vidtas. Utredningen samt vidtagna åtgärder dokumenteras av den personal som 

får kännedom om situationen. 

 

Det är alltid det utsatta barnet som avgör om beteendet eller handlingen är oönskad eller 

kränkande. Om sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder anmäls ska 

likabehandlingsplanens rutiner och ansvarsfördelning tillämpas. Det är viktigt att all personal 

har ansvar för att kunna aktivt motverka och agera vid kränkande behandling. Barn ska kunna 

vända sig till alla vuxna för att få stöd. Ingen får hänvisa vidare utan det är den vuxnas ansvar 

att frågan förs till rätt mottagare.  

 

Utredningen ska syfta till att ta reda på kränkningens karaktär och ska ligga till grund för 

vilka åtgärder som ska vidtas. Omfattningen av vårt agerande styrs av om kränkningen är 

enstaka eller återkommande. Förskolans personal ska ha tolerans för att olika personer kan ha 

olika versioner och reagera på olika sätt. Personalen ska vara goda lyssnare och inhämta 

information men hålla sig neutrala. Den som inhämtar information är ansvarig för detta i 

utredningen men bör inte inta en medlarroll. En kränkning är inte en konflikt, men den kan bli 

det. Om det finns önskemål från barn, vårdnadshavare eller personal om att en medling bör 

ske diskuteras detta tillsammans personal – vårdnadshavare.   

Utredningen ska kännetecknas av hänsyn till den utsatte och övriga inblandade.  
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Den utsatta 
Vi tar alltid hänsyn till den utsattas upplevelse av kränkningen. Den person som fått 

kännedom om en kränkning ska först lyssna på barnets berättelse. Om det är ett annat barn än 

det barn som först berättat om kränkningen som är utsatt ska det utsatta barnet kontaktas. 

Exempel på aktuella frågor är:  

 Vad har hänt?  

 Hur ofta?  

 Hur länge?  

 Var sker det?  

 Vilka är inblandade?  

 Hur upplever barnet det som har hänt?  

 Vad har barnet för önskemål?  

 

Den vuxne ska vara tydlig och visa att kränkningar är fel och oacceptabelt. Den vuxne ska 

skapa förtroende och alltid tala om att de kommer att prata mer med barnet om vad som hänt.  

 

När personal kränker barn/vårdnadshavare/kollega 

 

Det är alltid förskolechefen som ansvarar för utredningen. Förskolechefen bildar sig en 

uppfattning om det inträffade utifrån vad som framkommit i utredningen samt ordnar med 

stöd till de inblandade. Förskolechefen kan komma att med överordnad bedöma åtgärder som 

behövs samt följa upp beslutade åtgärder. Alla samtal och åtgärder i ärendet dokumenteras 

och arkiveras av förskolechefen. 

 

Hur gör vi samtliga delaktiga?  

Vår likabehandlingsplan ska vara förankrad hos personal, vårdnadshavare och barn. 

Föräldrarna har möjlighet att vara delaktiga genom föräldramöte och utvecklingssamtal. 

 

Hur gör vi likabehandlingsplanen aktiv?  

I samband med att förskolan anställer personal eller tar emot nya barn ska föräldrar och 

anställda få information om verksamhetens likabehandlingsplan. 

Personal ansvarar för att informera barn och föräldrar på höstens första föräldramöte, på 

inskolningssamtal och utvecklingssamtal. Förskolechefen ansvarar för personalen.  

 

Revidering 

Likabehandlingsplanen följs årligen upp i kvalitetsredovisningen. I samband med detta 

revideras planen och uppdateras i samband med arbetsplanen. 

 

Utvärdering 

Planen ska utvärderas och upprättas varje läsår. Varje läsår avslutas med att arbetslagen ges 

tid för utvärdering av förebyggande insatser, åtgärder, dokumentation och metoder. I 

utvärderingen ska det beskrivas hur arbetet har bedrivits, vad som uppnåtts och vad som 

återstår. Arbetet med planen ska redovisas i kvalitetsredovisningen. 

 

 

 


