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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. Förskolan och dess verksamhet ska vara tillgänglig för alla barn. 

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 verksamheten har rutiner eller bestämmelser som verkar neutrala men 

som i praktiken missgynnar ett barn eller 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 retad, 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 Tanneförskolan använder vi det verktyg som finns på DO:s hemsida www.planforskolan.se 

http://www.planforskolan.se/


Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskola och fritidshem 

Ansvariga för planen 
All personal på förskolan och förskolechefen. 

Vår vision 
Alla barn ska känna sig trygga och bli respekterade för den de är. 

Planen gäller från 
2015-09-09 

Planen gäller till 
2016-09-30 

Läsår 
2015/2016 

Barnens delaktighet 
Barnen är delaktiga i verksamheten som utgår från läroplanens mål och riktlinjer. Vi samtalar med 

och observerar barnen dagligen. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Information på föräldramöten, enkäter och frågor inför utvecklingssamtalen som berör barnens 

trygghet och trivsel i förskolan. 

Personalens delaktighet 
All personal har deltagit i arbetet med att upprätta likabehandlingsplanen. Vi följer upp och ser över 

planen med jämna mellanrum. 

Förankring av planen 
Till vårdnadshavare: Vi ger information på föräldramöte, synliggör planen i hallen och den finns på 

vår hemsida.  

Barnen: Vi jobbar utifrån planen i vår dagliga verksamhet.  

Personal: Hela arbetslaget har varit med och utformat planen. 

  



Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Vid våra gemensamma planeringar, veckomöten och personalmöten diskuteras 

likabehandlingsarbetet regelbundet.  

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
All personal och alla barn är delaktiga i utvärderingen.  

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Ett av vårens prioriterade områden var att synliggöra, för barnen, deras inflytande, så att de 

förstår att deras åsikter har betydelse.  

I verksamhetens arbete framkom att barnen kände sig kontrollerade och utan inflytande, vilket 

ledde till att de kände sig osäkra och frågade om allt. Vi valde därför att priorietera att 

synliggöra och stimulera barnens inflytande i verksamheten.  

 

Årets plan ska utvärderas senast 
2016-09-30 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Frågeformulär till barnen. Diskussioner med barnen. Personalen utvärderar regelbundet 

likabehandlingsplanen. Diskutera planen med föräldrar på föräldramöten och vid utvecklingssamtal. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
All personal på förskolan och förskolechefen. 

  



Främjande insatser 
 

Namn 
Allas lika värde 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Mål och uppföljning 
Barnen ska ha kännedom om människors likheter och olikheter.  

Alla barn och föräldrar ska uppleva sig väl bemötta. Vårt upptagningsområde är ett homogent 

samhälle och vi vill att barnen ska förstå att det finns olikheter och att dessa är en tillgång för alla. 

Insats 
Vi väljer lämplig litteratur och lekmaterial som handlar om ”Allas lika värde” och läser och 

diskuterar med barnen. I leken och i samtal med barnen ingår värdegrundsarbetet.  

Vuxna är goda förebilder och visar intresse för människors olikheter och lika värde. 

Ansvarig 
Arbetslaget 

Datum när det ska vara klart 
Fortlöpande, uppföljning oktober, 2016 

 

  



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Observationer, samtal/intervjuer med barn och föräldrar. 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen 
Observationer, samtal/intervjuer med barn och föräldrar. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Samtlig personal har varit med vid kartläggningen 

Resultat och analys 
Vid kartläggningen har det inte framkommit några risker för kränkande behandling, diskriminering 

eller trakasserier. 

  



Förebyggande åtgärder 

Namn 
Allmän trivsel och delaktighet 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, kön, Könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder 

Mål och uppföljning 
Vi ska fortsätta att ha en trygg miljö inom alla områden. 

Åtgärd 
Fortsätta att synliggöra barnens delaktighet.  

Barnens tankar, idéer och synpunkter ska uppmärksammas och tas tillvara på ett tydligt sätt. 

Kartläggningen har visat att vi har trygga barn och vårdnadshavare. 

Ansvarig 
Förskolechefen och all personal. 

Datum när det ska vara klart 
Fortlöpande 

 

  



Rutiner för akuta situationer 

Policy 
På Tanneförskolan får det inte förekomma diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Närvarande vuxna både inomhus och utomhus. 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 
Då vi är en liten förskola vänder sig barn och vårdnadshavare till den personal som möter dem. Man 

kan också vända sig till förskolechef Linnéa Danilesson på mejladress 

linnea.danielsson@morbylanga.se eller telefonnummer 0485-47230.  

Rutiner för att utreda och åtgärda om individer kränker andra 
När en individ känner sig kränkt följs detta genast upp och olika lösningar diskuteras i arbetslaget. Vid 

allvarligare kränkning kontaktas förskolechef/rektor. Vårdnadshavare kallas till ett möte, tillsammans 

med rektor och ansvarig personal. Mötet dokumenteras och uppföljningssamtal bokas in.  

Rutiner för att utreda och åtgärda om barn kränks av vuxna 
Personal eller förälder som ser ett barn kränkas av en vuxen, tar upp detta med berörd vuxen. Vid 

upprepad kränkning kontaktas förskolechef/rektor. Rektor kallar till ett möte med samtliga 

inblandade och vid behov facklig företrädare. Mötet dokumenteras och tid för uppföljande samtal 

bestäms. Om inte kränkningarna upphör, är det rektors ansvar att social- eller rättslig åtgärd vidtas. 

Rutiner för uppföljning 
Uppföljningssamtal bokas in med rektor och ansvarig personal.  

Rutiner för dokumentation 
Mötet dokumenteras av rektor och ansvarig personal. 

Ansvarsförhållande 
Förskolechef/ rektor har det övergripande ansvaret och meddelar huvudmannen då kränkning 

uppstår. 

 

 

Tanneförskolan i september 2015 

Linnéa Danielsson, förskolechef 
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