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Planen mot kränkande behandling och diskriminering 
All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från diskriminering, trakasserier 

och annan kränkande behandling.  

Riktlinjerna grundar sig på bestämmelser i skollag, lagen om förbud mot diskriminering och 

kränkande behandling av barn och elever, förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet 

med planen. Planen upprättas en gång per år och ställer krav på att vi ska förebygga och förhindra 

trakasserier, kränkande behandling och mobbning. Vi har en skyldighet att utreda när det kommit till 

vår kännedom att ett barn blivit utsatt för trakasserier, kränkande behandling eller mobbning. Mitt 

uppdrag som förskolechef är att tillsammans med barn, personal och föräldrar upprätta en plan för 

att skapa en trygg förskola. Planen tydliggör ansvarsfördelningen mellan förskolechef och personal. 

Diskrimineringsgrunder 

Alla barn och elever ska ha samma rättigheter – oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt 

ålder. Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av kränkande 

behandling. 

Definitioner 
Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller 

grupper av individer utifrån diskrimineringsgrunderna. 

Direkt diskriminering är när någon missgynnas i förhållande till andra och detta har ett samband med 

diskrimineringsgrunderna. 

Indirekt diskriminering när skolan har rutiner eller bestämmelser som verkar neutrala men som i 

praktiken missgynnar en elev med visst kön, religion o.s.v. 

Trakasserier är en behandling som kränker individens värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna.  

Sexuellt trakasseri är en form av trakasseri som är av sexuell natur. 

Kränkande behandling kan finnas i form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

som inte har samband med diskrimineringsgrunderna. Annan kränkande behandling kan vara mer 

eller mindre uppenbar och förekomma i många olika sammanhang. Kränkningar kan vara: 

• fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar)  

• verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad med nedsättande ord)  

• psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning)  

• text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sociala medier)  

Mobbning: En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt försöker 

tillfoga en annan skada eller obehag och detta sker under en längre tid.  

I Torslunda förskola använder vi det verktyg som finns på DO:s hemsida www.planforskolan.se 

http://www.planforskolan.se/


Grunduppgifter 
Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskola. 

Ansvariga för planen 
Förskolechef Linnéa Danielsson 

Vår vision 
Vår verksamhet ska präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra 

barn, fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Uppdraget som förskolechef är att 

tillsammans med barn, personal och föräldrar upprätta en plan för att skapa en trygg miljö. Jag har 

huvudansvaret för förskolan organisation och vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention, 

diskrimineringslag och skollag. Vår kommun har antagit en vision med rubriken "Människan i Fokus" 

där trygghet är en central del. En trygg miljö är en förutsättning för att barnen ska utvecklas på ett 

positivt sätt. Tillsammans arbetar vi förebyggande, främjande och agerar i enlighet med denna plan.  

Planen gäller från 
2016-10-01 

Planen gäller till 
2017-10-01 

Läsår 
2016-2017 

Barnens delaktighet 
Genom kompistema får barnen vara med och utarbeta kompisregler som gäller på förskolan.  

Kompissamtal i mindre grupper med de äldre barnen som har många kloka tankar som används i 

denna plan. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vid föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldraråd, månadsbrev och hemsida. 

Enkäter till föräldrarna om barnens trivsel och trygghet görs regelbundet.  

Personalens delaktighet 
Vi ska vara goda förebilder. Information vid inskolning, föräldramöten och samtal. Spela teater och 

använda drama om hur vi ska behandla varandra för att trivas och må bra.  Kompisregler som barnen 

själva är med och utformar, är väl synliga i ord och bild. Samtal med barnen om hur vi mår och hur vi 

är mot varandra. Kompissamtal med äldre barnen och arbeta med barnens språkbruk. 

Förankring av planen 
Lägga ut planen på vår egen hemsida. Planen finns väl synlig på varje avdelning. Nyanställd personal, 

vikarier och lärarstudenter informeras om planen. Förskolechef och arbetslag ansvarar för 

information till berörda. Planen är tillgänglig för verksamhetschef och huvudman. 



Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Vi har läst igenom planen gemensamt och diskuterat den.  Vi har använt Friends materialet ”Alfons 

vänskapslåda” som riktar sig mot förskolan. Utifrån detta läste vi Alfons böcker, olika beroende på 

barnens åldrar. Vi märkte att barnen tog till sig det som lästes då vi såg att böckerna blev levande 

bland barnen genom att de lekte sagan.  Vi har diskuterat och pratat med varandra om hur man ska 

vara en bra kompis och hur man känner i olika situationer som uppstår. Det har varit viktigt att 

barnen kan säga nej, lyssna och kommunicera med varandra. Detta är en tydlig utveckling som vi har 

kunnat se hos barnen. Genom att använda de olika ”värdekorten” har vi haft givande diskussioner 

om hur man ska vara mot varandra.  Vi pratade om hur man känner sig vid olika känslor och hur man 

visar olika känslor. Genom detta har vi fortsatt vårt arbete med att kommunicera hänsyn och respekt.  

Vi har påbörjat arbetet med människors olikheter. Vi har erbjudit olika lekar och sett över vårt 

lekmaterial så att det har funnits material för olika sorters lekar. Vi vill erbjuda alla barn material som 

gynnar könsöverskridande lekar.  

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Alla på förskolan har varit delaktiga i utvärderingen av Likabehandlingsplanen.   

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Vi kommer att fortsätta vårt arbete med ”Alfons vänskapslåda.”  Materialet tilltalar barnen och 

Alfons är en positiv förebild för barnen.   

Arbetet med ”Märkbar mångfald” är påbörjat men vi har inte hunnit med att genomföra allt som vi 

planerade.  

Planen fungerar som ett tydligt stöd om vi måste agera vid en kränkning. 

Årets plan ska utvärderas senast 
2017-10-01 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Diskutera den gemensamt med både personal och barn. Gå igenom planen gemensamt med 

förskolechef.  Analysera och diskutera synpunkter på föräldraenkäter. 

 Genomgång av ev.  tillbud och händelser där vi agerat efter planen. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Förskolechef och personal 

  



Främjande insatser 

 

Namn 

Motverka kränkande behandling. 

Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling och Kön 

Mål och uppföljning 

Likabehandling är en del av förskolans vardagliga arbete. 

Att vi ska öka vår kunskap om hur vi ska jobba med kränkande behandling. Lära barnen 

säga nej och kommunicera med varandra.  Observera hur vi är mot varandra och vad vi 

säger till varandra. 

Insats 

Vi kommer fortsätta att använda ”Alfons vänskapslåda” som riktar sig till förskolan.  

Vi ska fortsätta vårt arbete med värdegrunden och med att kommunicera hänsyn och 

respekt. Vi ska läsa och diskutera boken ”Värdefull förskola” där vi varit delaktiga i ett 

värdepedagogiskt forskningsprojekt i samarbete med Linnéuniversitetet. 

Visa film via Smartboard och IPad.  Använda teater och drama för att skapa inlevelse och 

dialog. Högläsning av lämplig litteratur som berör ämnet. Kompissamtal. 

Ansvarig 

Förskolechefen och all personal. 

Datum när det ska vara klart 

2017-10-01 

 

 

 

 

 

 

 



Främjande insatser 

 

Namn 

Märkbar mångfald 

Områden som berörs av insatsen 

Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och 

sexuell läggning 

Mål och uppföljning 

Vi ska jobba med människors olikheter. T.ex. hur familjen kan se ut, etnicitet, religion, 

funktionshinder, sexuell läggning och könsöverskridande identitet. 

Insats 

Genom att organisera och erbjuda olika lekar, använda teater och drama, litteratur och 

film som berör olika områden enligt ovan.  

Vi ska se över lekmaterialet så att det finns material för olika sorters lekar. Vi ska vara 

noga vid val av böcker och filmer så att det berör området mångfald.  

Samtal med barnen om likheter och olikheter.  

Ansvarig 
All personal på förskolan 

Datum när det ska vara klart 
Våren 2017 

 

  



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 

Observationer och intervjuer av barnen med följande frågor: 

1. Hur är en bra kompis? 

2. När är du glad? 

3. När är du ledsen? Vad gör du då? 

4. När är du arg? Vad gör du då? 

5. Vem eller vilka leker du med här på förskolan? 

 

Områden som berörs i kartläggningen 

Kränkande behandling och Kön 

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen 

Vi har enskilda samtal med barnen. Vi erbjuder utvecklingssamtal med alla föräldrar.  

Visa planen på föräldramöten. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 

Vi har diskuterat vid arbetslagets planering och på personalmöte. Forskningsprojektet med 

Linnéuniversitetet är klart och redovisat, detta fick vi ta del av under en föreläsningsdag, där 

forskarna redovisade resultatet. Arbetssättet är nu implementerat i vår verksamhet.   

Vi arbetar med värdeorden Respekt och Hänsyn. Vi observerar, kartlägger och analyserar det 

som har gått bra i verksamheten och hur vi vuxna kommunicerar värden till barnen.  

Vi använder film som ett verktyg för att få syn på hur vi vuxna kommunicerar med barnen i 

olika situationer. 

  



Förebyggande åtgärder 

 

Namn 

Könsöverskridande lekar. 

Områden som berörs av åtgärden 
Kön 

Mål och uppföljning 

Barn ska oavsett kön känna sig trygga att välja lek och lekmaterial utifrån intresse och 

egna önskemål. Genom observationer i den gemensamma leken följer vi barnen. Vi har 

olika material som inspirerar till kreativ lek och som stimulerar till rollekar.  

Vi har leken som en återkommande punkt vid vår avdelningsplanering. Utvärdering sker 

kontinuerligt och dokumentation förs under året.  

Utvärdering och analys görs i slutet av våren 2017. 

Åtgärd 

Vi organiserar och inspirerar till olika lekar och uppmuntrar alla att vara med. Vi köper in 

material som inspirerar alla barn att delta i leken oavsett kön. Vi motverkar traditionella 

könsmönster i dialogen med barnen och är noga vid val av böcker och lekmaterial så det 

inte innehåller könsstereotypa bilder. 

Vi har tillgång till en sporthall där vi organiserar olika rörelselekar där alla kan delta.  

Alla aktiviteter i sporthallen, i olika utemiljöer och även inomhus ska vara möjliga att delta 

i oavsett kön. 

Kompetensutveckling:  

”Lekpilotutbildning” Träffar med specialpedagog och förskolepsykolog. 

”Värdefull förskola” Litteraturstudier med gemensam reflektion. 

”Lika rättigheter i förskolan” stödmaterial från Diskrimineringsombudsmannen. 

Motivera åtgärd 

Vi vill sätta fokus på leken och att barnen ska välja efter intresse och inte efter kön. 

Ansvarig 

Samtliga anställda är ansvariga att observationer, utmaningar och utvärderingar 

genomförs. 

Datum när det ska vara klart 

2017-10-01 

 

  



Rutiner för akuta situationer 

Policy 

Vår verksamhet ska vara trygg för alla barn och fri från diskriminering och annan kränkande 

behandling. Tillsammans arbetar vi förebyggande och agerar i enlighet med denna plan. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 

All personal på förskolan är mycket lyhörd och observant både inne och i utemiljön.  

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 

Barn och föräldrar kan alltid vända sig till någon i personalgruppen de har förtroende för.  

Förskolechefen. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 

Förskolan agerar så snart någon i personalgruppen får kännedom om att ett barn känner sig 

kränkt eller trakasserat.  Barnet ska tas om hand så att det känner sig tryggt och säkert.  

Personalen samtalar med alla som är inblandade och utreder det som hänt.  Förskolechefen 

blir informerad och meddelar huvudman enligt fastställda rutiner. Händelsen dokumenteras. 

Samtal i barngruppen och i personalgruppen. Samtal med berörda föräldrar. Personalen 

vidtar åtgärder för att förhindra att det sker igen. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 

Händelsen anmäls alltid till förskolechefen. Vårdnadshavare kontaktas. Förskolechefen 

utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentation görs. Förskolechefen har 

regelbundna uppföljningssamtal med berörd personal. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas 

kontakt med verksamhetschefen för förskolan. Barnets vårdnadshavare kan även vända sig 

till Barn- och elevombudsmannen. Webbplats: www.skolinspektionen.se/BEO 

Rutiner för uppföljning 

Vi vuxna sätter alltid fokus på barnen och finns med i barnens lek och de vardagliga 

rutinerna, observerar, samtalar, lyssnar och iakttar barngruppen. Vi måste finnas där barnen 

vistas, inne såväl som utomhus. Arbetstid och personalschema planeras utifrån barn-

gruppens behov av trygghet och säkerhet.  Systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs. 

Rutiner för dokumentation 

Akuta händelser ska dokumenteras skriftligt. En särskild händelseblankett ska användas. 

Dokumentation ska lämnas till förskolechefen för diarieföring. 

Ansvarsförhållande 

Personal har alltid anmälningsplikt. Förskolechefen har skyldighet att anmäla att ett barn 

anser sig kränkt till huvudman. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 

omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och förhindra nya.  

http://www.skolinspektionen.se/BEO


Sammanfattning 

Torslunda Naturförskola tar emot 35 barn i åldern 1-5 år. Vårt uppdrag enligt gällande 

styrdokument är att erbjuda en trygg, rolig och lärorik verksamhet där barnen utvecklar sitt 

kunnande och sin sociala förmåga. 

Förskolans personal har genom seminarier, litteraturstudier och ett antal föreläsningar ökat 

sin kompetens inom värdegrundsarbetet. Detta ska vi ta vara på och förebygga och främja 

goda värden. Det värdepedagogiska forskningsprojektet har resulterat i en bok med titeln 

”Värdefull förskola” som ingår som en del av personalens kompetensutveckling. 

Vi arbetar målmedvetet för att varje dag ska vara en trygg och stimulerande dag för våra 

förskolebarn. Tillsammans formar och organiserar vi verksamheten utifrån barnens behov 

och ger möjligheter till en kreativ och stimulerande tid i vår förskola. 

Under läsåret 2016 – 2017 kommer vi att satsa på Skolverkets utbildningsmaterial ”Läslyftet 

för förskolan”. Barns språkutveckling är viktig och avgörande för att kunna förstå sin omvärld 

och utveckla kunskaper och värden. Vi får genom Läslyftet mer kunskap om språkets 

betydelse för att stimulera barnen att sätta ord på sina känslor och tankar.  

 

 

Torslunda Naturförskola 

Linnéa Danielsson 

Förskolechef 


