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Kommungemensam vision för alla kommunens förskolor och skolor  

 
All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier 
och kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter!  
Riktlinjerna i vår likabehandlingsplan grundar sig på bestämmelserna i skollagen, 
lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever, 
förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med likabehandlingsplanen.  
Denna likabehandlingsplan ska upprättas en gång per år och ställer krav på att vi ska 
förebygga och förhindra trakasserier, kränkande behandling och mobbning samt en 
skyldighet att utreda omständigheterna när det kommit till personalens kännedom att 
ett barn eller en elev blivit utsatt för trakasserier, kränkande behandling eller 
mobbning.  
Likabehandlingsplanen ska också tydliggöra ansvarsfördelningen mellan rektor och 
personal vid respektive enhet.  
Vi har som absolut mål och fokus att våra förskolor, familjedaghem, fritidshem samt 
skolor är fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Uppdraget 
är att arbeta för barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och mot 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  
 
 

Lagar som reglerar likabehandlingsarbetet  

  
”Lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och 
elever.”  
§ 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att 
motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål 
att motverka annan kränkande behandling. Denna lag tillämpas på utbildning och 
annan verksamhet som avses i skollagen (1985:1100).  
 
Ur Lpfö 98, Förskolans värdegrund och uppdrag:  
En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt 
samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och 
utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Definitioner och Begrepp  
 
Diskriminering  
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra 
elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder. Diskriminering kan vara antingen 
direkt eller indirekt.  
 
Direkt diskriminering  
Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt 
koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka 
nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så 
många flickor på just detta program.  
 
Indirekt diskriminering  
Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett 
förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på 
ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna.  
Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de 
elever som på grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat.  
 
Trakasserier och kränkande behandling  
Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en 
elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna 
(jämför kränkande behandling nedan).  
 
Kränkande behandling  
Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en 
elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. 
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett 
uppträdande som kränker en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan 
vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder eller meddelande på sociala 
medier (till exempel Facebook).  
Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som 
trakasserier eller kränkande behandling.  
 
Sexuella trakasserier  
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier.  
Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är 
sexuellt anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som 
är utsatt som avgör vad som är kränkande.  
 
Repressalier  
Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling 
på grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering 
eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även 
när en elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling.  
 



Diskrimineringsgrunder  

De 7 diskrimineringsgrunderna  
Kön  
Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man.  
Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier:  
Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder 
henne med argumentet ”Det är för hårt arbete för en tjej”. [diskriminering]  
Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som 
valt att gå med i dansgruppen. [trakasserier på grund av kön]  
 
Könsidentitet eller könsuttryck  
Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att 
någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat 
sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.  
Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet 
eller könsuttryck eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck 
signalerar att det som skyddas är en avvikelse från ”det normala”.  
 
Etnisk tillhörighet  
Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt 
ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.  
Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara 
rom, same, svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera 
etniska tillhörigheter.  
 
Religion eller annan trosuppfattning  
Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt 
regeringens proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin 
grund i eller samband med en religiös åskådning som till exempel buddism eller 
ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska 
uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion faller utanför.  
 
Funktionsnedsättning  
Med funktionshinder menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller 
begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av 
en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas 
uppstå.  
DO använder sig av Handisams beteckning funktionsnedsättning – och inte 
funktionshinder eftersom hindren finns i samhället och inte hos personen.  
 
Sexuell läggning  
Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller 
heterosexuell läggning.  
 
Ålder  
Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot 
åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i 
olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på 
grund av ålder. Skyddet gäller alltså även i skolan. Det är dock tillåtet att särbehandla 
på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en tillämpning av skollagen. 



Förskolechefen har ordet  

Arbetet på förskolan formas efter grundläggande demokratiska värderingar och 
mänskliga rättigheter. Vårt värdegrundsarbete är ett oerhört viktigt och prioriterat 
område och det är vi vuxna i förskolan som ansvarar för det arbetet.  
 
Vår förskola genomsyras av respekt för alla människors lika värde och vi arbetar 
förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling. Det är av största vikt att 
i vuxna agerar snabbt då kränkningar inträffar.  
 
Att känna sig trygg är en rättighet och en förutsättning för att barnen ska kunna lära 
och utvecklas. Vi arbetar ständigt och målmedvetet för att alla barn och 
vårdnadshavare ska känna trygghet och tillit för oss som arbetar på Glömminge 
förskola.  
 

Helena Djukanovic 
Förskolechef, Glömminge förskola 

  
 

 

 
På Glömminge förskola ska inget barn eller vuxen bli diskriminerat, trakasserat 

eller utsatt för annan kränkande behandling. Alla människor ska ha lika 
rättigheter men rätten att få vara olik får inte glömmas! 

 

 

Mål för 2016/2017  
 
Mål:  
Vi vill arbeta för att barnen ska utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna 
handlingar i samband med att konflikter uppstår samt hitta gemensamma strategier 
för att lösa konflikten.  
 
Målkriterier:  
Detta sker när vi ser att barnen själva söker strategier för att lösa sina konflikter 
tillsammans innan de vänder sig till en vuxen för hjälp.  
 
 
Aktiviteter för att nå målet :   

 Vi ansvarar för att barnen fått tillgång till ett flertal strategier inom 
konflikthantering.  

 Vi fördelar barnen i smågrupper så ofta vi kan och i olika konstellationer för att 
lättare lära av varandra och för att främja förutsättningar för förmågan gällande 
konflikthantering att utvecklas.  

 Vi sätter ord på konflikter och handlingar för att barnen lättare ska kunna förstå 
problematiken i sammanhanget och pratar med barnen även efter konflikten 
för att tillsammans se vad som gick fel.  



 Vi pratar om hur man kan undvika konflikter och hur man ska bete sig istället. 
Vad är en bra kompis? Hur får vi alla att känna sig delaktiga? 

 Vi vuxna ger barnen utrymme och eget ansvar att lösa mindre konflikter och 
finns då tillgängliga och observerar men låter barnen själva försöka lösa 
konflikten tillsammans  

 Vi vuxna är goda förebilder och reflekterar över hur vi bemöter varandra, 
barnen och andra vuxna i verksamheten. 

 
Uppföljning och utvärdering: 
Vi samtalar och analyserar tillsammans hur målen uppnås minst två gånger per 
termin. 
Utifrån vad vi ser i verksamheten så gör vi sedan nya ställningstaganden. 
 
Kartläggning:  

 Vi samlar på oss information om vad som händer och för in detta i vårt 
systematiska kvalitetsarbete (SKA) samt i vår egna reflektionsbok på 
avdelningen. 

 Återkommande analys och reflektion av vår verksamhet och vårt 
förhållningssätt. 

 Observationer av utvalda miljöer för att upptäcka och förebygga kränkningar i 
den fria leken. 

 Vi går regelbundet tillbaka till våra gamla veckoplaneringar och SKA för att 
försöka urskilja om det finns några negativa mönster som vi behöver diskutera 
och hantera på ett bättre sätt. 
 

 
.Förebyggande och främjande insatser 

 Återkommande analys och reflektion av vår verksamhet och vårt 
förhållningssätt. 

 Observationer av utvalda miljöer för att upptäcka och förebygga kränkningar i 
den fria leken. 

 
Personalens ansvar  
Personalens ansvar är att jobba främjande och förebyggande samt att agera vid 
akuta situationer. Våra rutiner för tidig upptäckt av trakasserier, kränkande 
behandling och/eller mobbning: 

 Närvarande vuxna i leken. 

 Återkommande reflektion i personalgruppen. 

 Samarbete med föräldrarna. 

 Aktiviteter som främjar kamratskap och respekt för varandra 

 Personalen fördelar sig i miljön där barnen befinner sig. 

 Vi anpassar schemat så att vi är mest personal när antalet barn är som högst. 
 
Rektors ansvar  
Rektors ansvar är att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans rutin för 
likabehandling. I detta ansvar ingår: 

 Förebyggande och främjande insatser för likabehandling och strategier för hur 
man främjar en god lärandemiljö. 

 Akuta insatser när alla former av kränkningar uppstår. 



 Rutiner för hur personal ska agera vid olika kränkningar inte bara mellan 
elever, utan även mellan vuxna och elever. 

 Rutiner för ansvar och kommunikation mellan rektor, personal, elever och 
föräldrar vid olika former av kränkningar. 

 Strategi för hur och när utvärdering av likabehandlingsplanen ska genomföras. 
 

Rutiner vid upptäckt av trakasserier, kränkande behandling och 
mobbning  

Rutiner för tidig upptäckt samt för kommunikation mellan förskolechef, 
personal, barn och vårdnadshavare när trakasserier, kränkning eller mobbing 
upptäckts.  
Beskrivning av utredning, dokumentation och handlingsplan:  
All personal har skyldighet att rapportera och medverka till att utreda uppgifter redan 
vid misstanke om att diskriminering, trakasserier, kränkande behandling eller 
mobbing förekommer.  
 
När ett barn kränker ett annat barn  
Personalen som gjort iakttagelsen har skyldighet att följa upp den misstänkta 
kränkningen med inblandade barn.  
1. Händelsen följs upp och åtgärder planeras på arbetslagsträff snarast möjligt.  
Vid kränkning informeras alltid förskolechefen.  
2. Barnets föräldrar kallas till informationsmöte samt diskussion, med ansvarig 
personal och förskolechef.  
Vid behov upprättas en handlingsplan. Samt bokar in uppföljningssamtal.  
Förskolechefen dokumenterar.  
3. Vid uppföljningssamtal med samtliga avgörs om en ny handlingsplan skall 
upprättas eller om nytt möte skall bokas in. I annat fall avslutas ärendet. 
Förskolechefen dokumenterar.  
 
När ett barn blir kränkt av en vuxen  
Om ett barn utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande 
behandling av en vuxen följs nedanstående plan:  
1. Händelsen anmäls till förskolechefen som i sin tur anmäler till huvudman.  

2. Vårdnadshavare kontaktas  

3. Förskolechefen utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering görs.  

4. Förskolechefen följer upp ärendet med barnet och hans/hennes föräldrar.  

5. Förskolechefen har regelbundna uppföljningssamtal med berörd personal.  

6. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med förskolechefens chef, 
verksamhetschefen. Barnets vårdnadshavare kan även vända sig till Barn- och 
elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO).  
 
From 2011-07-01 är lärare, förskollärare eller annan personal skyldiga att anmäla till 
förskolechefen/rektorn om de får kännedom att ett barn/elev anser sig ha blivit utsatt 
för kränkande behandling i samband med verksamheten. På samma sätt har 
förskolechefen/rektorn skyldighet att anmäla att ett barn/elev anser sig kränkt till 
huvudmannen . Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna 

http://www.skolinspektionen.se/BEO


kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som 
krävs för att förhindra framtida kränkning. 
 
 
Rutiner kring dokumentation av utredning av trakasserier och kränkningar: 
Den som upptäcker eller får kännedom om trakasserier och kränkningar mellan barn 
fyller personalen i ett händelseblad där man beskriver vad som har hänt, vilka som är 
inblandade och vilka åtgärder som har gjorts. Där ska också framgå hur uppföljning 
ska ske. 
Händelsebladet ska förvaras hos förskolechef för att denne ska kunna skapa sig en 
hel bild av elevens situation (om det förekommer vid upprepade tillfällen eller olika 
situationer t ex). Händelsebladet ska diarieföras och ärendet ska anmälas till 
skolnämnden. Vid allvarliga kränkningar då vårdnadshavare kallas in utreder och 
dokumenterar förskolechef. Vid kränkningar mellan personal och barn dokumenterar 
förskolechef.  
 

Förankring av Likabehandlingsplanen  

Vi förankrar och gör planen känd internt och externt genom:  

 Information från skolledningen till personalen  

 Information från personalen till vårdnadshavarna på föräldramöten och 
inskolningssamtal.  

 Information från skolledningen till föräldrarådet  

 Likabehandlingsplanen finns på förskolans hemsida. 

  



 


