
                       Plan mot diskriminering och kränkande behandling för 

                                                                 Liljegårdensförskola      2020-2021 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt jämställdhetsuppdraget är en naturlig del i 

vår förskolas vardag. Den finns med i vår grundverksamhet, planering av undervisning samt en 

stående punkt på arbetslagsträffar, föräldramöte och förskoleråd. 

Ansvarsfördelning 

Rektor är huvudansvarig för att arbetet med likabehandling och att lagens tillämpning följs. Rektor 

ansvarar för årlig uppdatering av planen vid läsårets början samt att se till att arbetet är en 

kontinuerlig process i vardagen och att utvärdering görs i slutet av vårterminen 2019. 

Alla som arbetar på förskolan (alt fritidshem) har ansvar för det förebyggande, främjande, 

upptäckande och i förekommande fall. Vid förekommande fall har alla ansvar för att det åtgärdande 

arbetet fungerar väl. All personal har ansvar för att reagera och agera direkt man ser eller hör något 

som kan upplevas kränkande. 

Vår vision är att alla barn på vår förskola ska känna sig trygga och bli respekterade för det dem är 

oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. På vår förskola ska inget barn bli utsatt för 

diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Alla som jobbar på vår förskola arbetar 

medvetet och aktivt med jämställdhet för att motverka könsstereotypa uppfattningar. 

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känner trygghet, 

uppskattning och respekt för den de är.   

 

Information  

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska göras känd för alla som jobbar på vår förskola 

samt vårdnadshavare och barn. Det kan ske genom allmän information samt via kommunens hemsida. 

Ansvarig för information till vikarier: Förskolans personal 

Ansvarig för information till barnen: Förskolans personal 

Föräldrar informeras via föräldramöten: Förskolans personal 

Vårdnadshavare och barns delaktighet: Genom ex samtal i vardagen, föräldramöten, 

utvecklingssamtal, förskoleråd och kommunens hemsida. 

 

Utvärdering 

Målen utifrån kartläggningen utvärderas och analyseras vid kvalitetsdagen i juni. Planen revideras 

varje år av förskolans personal senast 30 oktober samt om förutsättningar förändrats. Lagledarna på 

varje förskola leder arbetet tillsammans med sina arbetskamrater. Arbetet med de främjande 

insatserna pågår hela året. 

Främjande insatser 

All personal ska ha kunskap om plan mot diskriminering och kränkande behandling. All personal ska 

ha kunskap om de specifika diskrimineringsgrunderna. Alla som arbetar på förskolan ska verka för 

goda relationer med barn och dess vårdnadshavare så att de skapas en med tillit och förtroende vänder 

sig till personalen om något skulle hända. 

Ingen på vår förskola ska utsättas för trakasserier eller diskriminering inom något av följande 

diskrimineringsområden: 

• kön (att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av sitt kön) 



• etnisk tillhörighet (att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av sin hudfärg eller 

sitt etniska ursprung) 

• religion eller annan trosuppfattning (att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av 

sin religion) 

• sexuell läggning (att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av att man är 

homosexuell, bisexuell eller heterosexuell) 

• funktionshinder (att bli annorlunda eller orättvist behandlad för att man har begränsningar i 

sin fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga förmåga) 

• könsuttryck (könsidentitet och könsuttryck- att bli sämre behandlad på grund av hur en 

uppfattar sitt kön eller hur en uttrycker eller uppfattas uttrycka sig i relation till kön, dvs hur 

en beter sig eller hur en ser ut kopplat till kön) 

• ålder (att bli sämre behandlad på grund av sin ålder, dvs sin uppnådda levnadslängd eller 

utsättas för annan kränkande behandling) 

 

Konkreta främjande insatser personal-barn  

• Tre ska bli noll. Vi arbetar förebyggande genom att lära barnen att säga Stopp/Nej, 

sätta sina egna gränser och lyssna på och acceptera andras Stopp/Nej. 

• Personal och barn samtalar regelbundet om trivselregler och om hur man är en bra 

kompis. På samlingar tydliggör vi scenarier om hur man är en bra kompis genom 

teater. 

• Personalen ska arbeta aktivt med att vara så nära barnen som möjligt utan att 
inkräkta på deras ”frihet”, därmed kan vi snabbt höra vars och när de största riskerna 

för kränkningar kan uppstå och de kan därför lättare förekommas när vi blir 

medvetna om riskerna. 

• Gruppstärkande lekar.  

 

Konkreta främjande insatser barn-barn 

• Miljön ska uppmuntra till lek oavsett kön. Att ”våga agera” när någon blir utsatt för 
kränkningar eller diskrimineras ska ses om en positiv egenskap. 

• Ett förebyggande arbete ska ske genom böcker och empatiträning såsom att 
uppmuntra ett klimat där barnen hjälper varandra. 

 

 

Konkreta främjande insatser personal-personal 

• Goda förebilder. 

• Vi pratar med den det berör och skiljer på sak och person. 

 

Kartläggning 

Kartläggning görs på förskolan senast 30 oktober varje år. Vi har använt oss av följande 

kartläggningsmetoder; 

Intervjuer 

Trygghetsvandring 

Observationer 



Utifrån intervjuer och trygghetsvandring var de trygga i alla rum. Genom observationer har vi 

sett och hört att barnen kan vara hårda i sitt uttryck mot varandra. 

 

Mål utifrån kartläggningen: 

Vart ska vi? 
Mål utifrån kartläggningen 

Hur gör vi? Ansvar: Hur blev det? 

Utvärdering 

Att inget barn ska 
känna sig bortvald 
 
 
 
 
 
 

Tre ska bli noll 
Gruppstärkande lekar 
Dialog  

Alla pedagoger  

 

Rutiner för akuta situationer 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling. 

Personalen reagerar direkt genom att bilda sig en uppfattning om vad som har hänt. 

Agerar utifrån situationen, barn och ålder. Dokumentera. Ex samtal med 

barn/vårdnadshavare/annan personal/förskolechef/rektor. 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn trakasserar eller kränks av 

andra barn. 

Personalen reagerar direkt genom att bilda sig en uppfattning om vad som har hänt. 

Agerar utifrån situationen, barn och ålder. Dokumentera. Ex samtal med 

barn/vårdnadshavare/annan personal/förskolechef/rektor. 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn/elev trakasseras eller kränks 

av personal. 

Personalen har en gemensam uppfattning om vad som menas med trakasserier och 

kränkande behandling och vad de som vuxna i förskolan/fritids ska reagera på. 

Personalen reagerar direkt om den upplever att annan personal kränker ett barn/elev 

genom att säga till personen /i fråga. Alltid meddela förskolechef/rektor. 

Dokumentera. Förskolechef/rektor ansvarar vid sådana situationer och meddelar 

huvudman. 

 

Rutiner för dokumentation 

Skriftlig dokumentation i samband med händelse och fortlöpande av 

närvarande/berörd personal samt förskolechef/rektor 


