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Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskola

Ansvariga för planen
Förskolechef tillsammans med all personal på Stormyren

Vår vision
Ingen på Stormyrens förskola ska utsättas för diskriminering oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder eller kränkande behandling. Alla barn på Stormyrens
förskola ska känna sig trygga, respekterade och delaktiga.

Planen gäller från
2017-10-17

Planen gäller till
2018-10-16

Läsår
Ht-17 till Ht-18

Barnens delaktighet
Kontinuerliga samtal förs med barnen på samlingar, till exempel om vad det innebär att vara en bra kompis,visa respekt för
varandra och hjälpas åt att alla mår bra. Dramatisering och formspel med dockor används för att belysa olika ämnen kring
likabehandling. Vi gör även kartläggningar med uppföljning, barnobservationer och ser oss in i barnens situation och känslor. Vi
strävar efter att likabehandlingsarbetet ska ingå i allt vi gör på förskolan. Vi använder Ipad för att involvera barnen och ge dem
möjlighet att uppmärksamma och reflektera över sina egna och andras känslor. Barnen är även delaktiga i Likabehandlingsarbetet
när de tillsammans med pedagogen dokumenterar det de har arbetat med under terminen. 

Vårdnadshavarnas delaktighet
Arbetet med likabehandling beskrivs i vår verksamhetsplan, samt levandegörs i vår dokumentation av verksamheten. Under
utvecklingssamtalen tillsammans med föräldrarna diskuterar vi  barnens reflektioner om sin vardag och ha likabehandlingsplan
som en punkt. Vi välkomnar föräldrars funderingar och tar med dem i vårt arbete.Vi involverar föräldrarna i vårt temaarbete
"Omvärlden" med fokus på Lika-Olika. Föräldrarna får i våra veckobrev olika diskussionsfrågor att ta upp med barnen hemma.

Personalens delaktighet
Utifrån barnens intervjuer har vi diskuterat fram vilka områden som vi vill lyfta, utifrån våra barn och våra förutsättningar. Vi arbetar
kontinuerligt med vår värdegrund. Kartläggning samt barnintervjuer i de olika grupperna följs upp och ligger till grund för vårt
fortsatta arbete. Vi involverar pedagogerna med olika bakgrund i likabehandlingarbete och tema Omvärlden och lyfta upp likheter
mellan våra kulturer. 

Förankring av planen
Planen synliggörs på anslagstavlor och på hemsidan. På våra pedagogmöten går vi igenom Likabehandlingsplanens olika delar så
alla känner till hur man förväntas agera om olika situationer uppstår. Ny personal samt vikarier får ta del av planen och ska vara
välinformerade om detta arbete.  Uppföljning sker kontinuerligt på pedagogmöten och under reflektionstid. Samtal förs också
kontinuerligt med barnen och föräldrar angående aktuella frågor. Vi informerar föräldrarna kontinuerligt om vårt arbete med
Likabehandlingsplanen via våra veckobrev och brev från förskolechefen. Vi har Temaveckor kring olika områden vi jobbar med inom
likabehandlingsplanen. Vi har en pedagog som är ansvarig för att arbeta med Likabehandlingsplanen.

2/9



Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Den tidigare planen för Frilufts Förskolor Stormyren gicks igenom och diskuterades utifrån våra förutsättningar. Vi diskuterade
också vilka metoder för kartläggning vi vill använda under året samt hur dessa kan genomföras för att nå även de yngsta barnen.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Förskolechef med samtlig personal

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Under läsåret 2016-2017 har vi fokuserat på att barnen 
känner samhörighet och bry sig om varandras likavärde . Alla barn har fått med sig en upplevelse av att ha en kompis och vågar
säga och stå för det man tycker samt känna sig trygg med det. Genom pedagogstöd utvecklade barnen ett rikare språk och fått
tillgång till alla sina känslor.  Vi fortsätter se över vår ute- och innemiljö och hur den används och upplevs idag av både barn och
pedagoger. Samarbetet med föräldrar har också ökat genom bättre kommunikation och direkta åtgärder.

Årets plan ska utvärderas senast
2018-10-16

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Kontinuerliga reflektioner kring arbetet med likabehandling sker under året, framför allt på pedagogmöten. Vi har också
Likabehandlingssamling med barnen sista fredagen varje månad där vi reflekterar över vårt arbete och vad barnen har lärt sig. Vi
ska under året prova olika kartläggningsmetoder. Föräldrarnas synpunkter kommer att fångas upp genom Pilenenkäten 2018 med
uppföljning därefter. Utvärdering sker också i samband med samverkansmöten med föräldrar.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Förskolechef och pedagoger.
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Främjande insatser

Namn
Olika - Lika

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
Målet att barnen ska få upp ögonen för att vi alla är olika och har olika förutsättningar, men är lika mycket värda. Vi vill
även att de ska förstå fördelarna med att vi är olika.

Insats
Pedagogerna belyser likheter och olikheter genom drama,rollspel,lekar,olika pedagogiska verktyg och litteratur. Med
fokus på olika livssituationer får vi förståelse för att olikheter inte är skrämmande utan snarare en tillgång. Arbete med
tvärgrupper bidrar till ökat förståelse för allas olikheter och likheter och stärker barnens relationer med kompisar i olika
grupper.

Ansvarig
Förskolechefen och samtliga pedagoger

Datum när det ska vara klart
2018-10-16

Namn
Socialkompetens/EQ

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
Vill stärka barnens självkänsla och lära dem vilka rättigheter de har och sätta personliga gränser, även att respektera
andras gränser.  Vi arbetar kontinuerligt med hur en bra kompis ska vara. 

Insats
Utifrån olika litteratur gör vi övningar, övar rollspel, arbetar med barnkonventionen, använder oss av samarbetsövningar
och intervjuer. Med de äldre barnen arbetar med materialet STEGVIS som utvecklar barnens förmåga att visa egna
känslor och tolka andras.  Vi arbetar kontinuerligt med vår värdegrund och involverar föräldrar i detta arbete genom våra
diskussionsfrågor. Vi har aktiviteter i tvärgrupper. Pedagogerna använder främjande förhållningssätt och bekräftar
barnens känslor utan att värdera dem - "Jag ser,jag hör,betyder det att du..Hur kan jag hjälpa?" 

Ansvarig
Pedagoger och förskolechef

Datum när det ska vara klart
2018-10-16

Namn
Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning

Områden som berörs av insatsen
Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning
Målet är att barnen ska få förståelse för att människor har olika förutsättningar att klara sig i vardagen men alla är lika
mycket värda.Vi vill att barnen ska utveckla empati och kunna leva sig in i andras livssituation. Vi vill tillsammans med
barnen reflektera över synen på funktionshinder och funktionsnedsättning i samhället och bygga upp ett positivt och
respektfullt sätt att se människornas förmågor och förutsättningar. 

Insats
Vi belyser olika funktionshinder genom samtal,litteratur och temasamlingar. Vi jobbar kring hörsel/synnedsättning men
även astma,allergi. Vi har som mål att introducera teckenspråk för barnen och samarbetar i detta med föräldrarna.

Ansvarig
Förskolechefen med samtliga pedagoger

Datum när det ska vara klart
2018-10-16
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Namn
Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning

Områden som berörs av insatsen
Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning
Målet är att utveckla barnens känsla av att vara delaktig i sin egen kultur samt förmåga att leva sig in i andras kulturer
och värderingar. Vi vill framförallt synliggöra likheter i det man gör- i språk, traditioner, seder samt vanor och väcka
nyfikenhet för andra kulturer. 
Att uppmuntra och utveckla intresset för det egna hemspråket hos barn med annat modersmål än svenska.

Insats
Vi arbetar kontinuerligt med tema Omvärlden och lyfter upp de olika länderna som barn och pedagoger på förskolan har
anknytning till. Vi gör föräldrarna delaktiga genom att bjuda in dem till förskolan och berätta om sitt hemland. Vi
välkomnar tips och idéer från föräldrarna för att barnet som har ett annat modersmål att känna stolthet över sitt
hemspråk och kultur. Även pedagogerna som har rötterna i ett annat land är delaktiga genom att presentera sitt land
och dess kultur. Tillsammans med övriga Friluftsförskolor arbetar vi med Erasmusprojektet där målet är att utbyta
kunskaper och erfarenheter med utomhusförskolorna i andra länder. En av våra pedagoger kommer att besöka några
EU-länder länder och engagera barnen i projektet via olika aktiviteter. 

Ansvarig
Förskolechefen med samtliga pedagoger

Datum när det ska vara klart
2018-10-16
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Kartläggning

Kartläggningsmetoder
Vi har med hjälp av trygghetsvandringar kartlagt hur och var barnen leker, samt var det finns risk att diskriminering och kränkningar
uppstår eller förekommer. Vi har intervjuat barnen för att få del av deras tankar om sin vardag på förskolan och vad de upplever i
samband med olika situationer på förskolan. Resultat av intervjuer med barnen diskuteras med föräldrarna på utvecklingssamtal
och på pedagogmöten. Genom att arbeta i mindre grupper försöker vi att ge tid och utrymme för reflekterande samtal med varje
barn för att känna av stämningen. Vi har arbetat mycket med att skapa trygghet och tillit så barnen känner att de kan berätta eller
visa att de inte mår bra och behöver hjälp. Tillsammans med de äldre barnen har vi reflekterat över reglerna som gäller på förskolan
och skapat förståelse för varför reglerna finns vilket skapar mening och sammanhang. 

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
Samtal med barnen förs kontinuerligt om hur vi är mot varandra, hur man tar del i en lek och tar hänsyn till varandra. Vi har haft
enskilda samtal med barnen i den dagliga verksamheten och uppmuntrat barnen att berätta om olika händelser i gruppen. Vi har
uppmärksammat och tagit till oss föräldrars synpunkter och diskuterat barnens reflektioner och tankar på utvecklingssamtal. Vi
har involverat föräldrarna i vårt arbete med känslor via våra veckobrev.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Pedagogerna har genomfört kartläggningar och intervjuer bland barnen. Dessa har följts upp och även reflekterats på
pedagogmöten och i utvecklingssamtalen samt under planeringsdagarna.

Resultat och analys
Pedagogernas närvaro och delaktighet i leken lockar till sig barnen och tilltalar alla barn oavsett ålder, kön etc. Det finns skymda
områdena på gården som har fått bättre översikt för att ge barnen bättre förutsättningar för positiva lekar. Vi har förbättrat
belysningen på gården och har sett över våra rutiner för att uppmärksamma barnens lek och kunna finnas till som stöd. Vi gör
olika aktiviteter varje vecka med fokus på hur man ska vara som en bra kompis. Vi hjälps åt och tar ansvar för att alla vi på
Stormyren mår bra.
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Förebyggande åtgärder

Namn
Rutiner och trygghet

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning och Ålder

Mål och uppföljning
Vi skapar en rolig,trygg och lärorik miljö där alla lär sig tillsammans. Vi har en tydlig struktur och dagliga rutiner för att
skapa förutsägbarhet och igenkännande. Rutinerna diskuteras och anpassas utifrån de förändringar som sker på
förskolan och är förankrade hos föräldrar. Vi gör barnen trygga genom att berätta om vad som sker under dagen. De
äldre barnen involveras genom att vi tillsammans diskuterar den dagliga verksamheten och eventuella förändringar. Vi vill
även utmana barnen i deras lärande genom att ge utrymme för spontanitet.

Åtgärd
 
Med tydligt och positivt ledarskap där fokus ligger på kollegialt lärande,kompetensutveckling samt öppen
kommunikation utvecklar vi vårt samarbete och förståelse för varandras olika arbetsuppgifter och rutiner. Våra
gemensamma rutiner diskuteras ständigt utifrån gruppernas sammansättning och helhetstänk där alla barns bästa
samt behov av kontinuitet ligger i fokus. De erfarna pedagogerna delar med sig sina kunskaper och erfarenheter så även
nya pedagoger känner sig trygga med rutinerna. Vi lär oss varandras verksamheter genom att byta plats i grupperna
vilket skapar känsla av gemenskap och gör att barnen lär känna alla pedagoger.

Motivera åtgärd
Vi är överens om att rutiner skapar struktur och trygghet för både barn och vuxna.  

Ansvarig
Samtliga pedagoger tillsammans med förskolechef

Datum när det ska vara klart
2018-10-16

Namn
Var /Vad leker barnen?

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Alla barn ska känna sig trygga och vilja leka tillsammans på alla platser utom- och inomhus utan att utsättas för
trakasserier eller kränkningar.  Vi gör kontinuerliga observationer på gården på vilka platser leken behöver mer
pedagogstöd och närvaro. 

Åtgärd
Pedagogerna är närvarande och deltar i leken utifrån behov. Det ska alltid finns en pedagog som uppmärksammar leken
och sedan hjälper dem vidare. En kontinuerlig dialog ska föras med föräldrarna om hur barnen mår, och om eventuella
händelser som har påverkat barnen negativt samt om barnen är oroliga över något. Vi tar till direkta åtgärder om vi
märker att några barn bestämmer över andra och upprättar en handlingsplan tillsammans med föräldrarna som vi följer
upp. Pedagogerna uppmuntrar och utmanar barnen till att upptäcka nya sätt, lekar och lekkamrater, t ex att hitta
kamrater i nya konstellationer utanför den egna gruppen eller prova på saker de kanske inte skulle välja på egen hand.
Vi arbetar med tvärgrupper där barnen lär känna olika kompisar samt gör gemensamma aktiviteter. Vi använder Veda
och Barke för att utmana barnen i val av lekkamrater. Vi arbetar mycket med att hjälpa barnen att ta plats i gruppen.

Motivera åtgärd
Vi vill se att dessa åtgärder ger barnen en ökad känsla av trygghet på samtliga platser på förskolan, samt stärker dem i
att deras val av aktiviteter inte ska styras av traditionella mönster. 

Ansvarig
Samtliga pedagoger med förskolechef

Datum när det ska vara klart
2018-10-16

7/9



Namn
Hur kommunicerar vi med varandra?

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Barnen ska få en bättre självkänsla och lära sig verktyg för att kommunicera när konflikter uppstår och att säga ifrån.
Alla barn och pedagoger ska hjälpas åt att stoppa lekar som inte känns ok för alla. 

Åtgärd
Vi vill fokusera på det positiva i varje barn. Vi samtalar i alla grupper om hur vi ska vara mot (med) varandra och har
nolltolerans mot nedvärderande ord. När händelser uppstår uppmanas barnen att säga Stopp! och att prata med
varandra. Om det behövs deltar en pedagog. Vi tränar också på att både säga och "göra" förlåt. Vi reflekterar över de
känslorna som uppstår i situationer för att barnen ska utveckla empati och medkänsla. Pedagogerna är goda förebilder
och använder ett bra språk. De uppmärksammar barnens samspel och uppmuntrar dem att sätta ord på sina känslor,
lösa konflikter och reda ut missförstånd, med hänsyn till deras ålder. Pedagogerna respekterar barnens fri lek där de
övar på att samarbeta. Organiserade lekar och spel är viktiga och bokas in i våra veckoaktiviteter för att barnen
utvecklar förståelse för lekregler och övar på att turas om och vänta på sin tur.

Motivera åtgärd
Åtgärderna bidrar till att barnen kan utvecklas och få ett bra förhållningssätt till andra barn och vuxna. Att kunna säga
ifrån och känna vad som känns rätt för en själv är viktigt för att utveckla en positiv självkänsla. Det bidrar också till att
skapa en god och tillåtande miljö.

Ansvarig
Förskolechef tillsammans med övriga pedagoger

Datum när det ska vara klart
2018-10-16

Namn
Genusarbete

Områden som berörs av åtgärden
Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning

Mål och uppföljning
Alla ska ha samma rättigheter och förutsättningar oavsett kön och könsidentitet. Flickor och pojkar ska tränas i samma
färdigheter och stärkas på olika sätt. 

Åtgärd
Vi uppmärksammar och ökar medvetenhet kring vårt genusarbete på förskolan. Finns det skillnader i vem som vi ger
mest uppmärksamhet i leken,samlingen och olika aktiviteter? Vem tar plats och vem behöver hjälp att göra sin röst
hörd? Bemöter vi pojkarnas och flickornas känslor på samma sätt? Hur påverkar inne och utemiljön val av lekar? Vilka
färger väljer barnen när det gäller kläder och leksaker? Vi ser över våra böcker utifrån genusperspektivet och lånar
böcker som är genusmedvetet skrivna. Vi vill säkerställa att alla pedagoger har kunskap om genusforskning och vilka
könsmönster är vanliga på förskolorna. Vi reflekterar över vårt genusarbete på våra pedagogmöten.

Motivera åtgärd
Vi vill säkerställa att vi har ett genusmedvetet arbetssätt och öka vår medvetenhet om hur vi jobbar med att motverka
stereotypa könsroller och könsmönster.

Ansvarig
Förskolechefen med samtliga pedagoger

Datum när det ska vara klart
2018-10-16

8/9



Rutiner för akuta situationer

Policy
Inget barn ska utsättas för trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling på förskolan.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Pedagogerna följer barnens lek för att uppmärksamma om trakasserier, diskriminering eller kränkningar sker mellan barnen och
har god uppsikt över alla platser där barn leker. Pedagogerna skapar ett tillåtande klimat som uppmuntrar barnen att berätta om
något är fel. Genom att arbeta Pedagogerna samtalar och samarbetar med barnens föräldrar.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
All personal ska kunna ta emot och hantera information från berörda barn och föräldrar. Den person som informeras lämnar vidare
till ansvarig pedagog samt till förskolechef. Personalen arbetar utifrån förhållningssättet "alla barn är allas barn".

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
När det uppmärksammas att ett barn utsätts för diskriminering eller kränkande behandling ska detta genast utredas. Normalt görs
utredningen i arbetslaget. Detta sker genom t ex barnintervjuer och i samlingen med våra pedagogiska hjälpmedel som hjälper oss
att belysa det som hänt. Den som först får kännedom om kränkningen ansvarar för att förskolechefen informeras. Föräldrar
uppmanas att höra av sig till berörd personal och förskolechef. Eventuell kritik eller oro från föräldrar gällande annat barn skall
omedelbart bemötas på ett sätt som visar respekt för barnet och för den oro som föräldern har, samtidigt som det är viktigt att
upplysa om förskolans sekretess. Arbetslaget samlar in fakta kring vad som hänt och fyller i en särskilt utformad blankett.
Arbetslaget pratar med de inblandade enskilt/tillsammans. Arbetslaget (vid behov förskolechefen) informerar föräldrarna.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
Den som först uppmärksammar att ett barn utsätts för kränkningar uppmärksammar sin kollega på detta samt informerar
förskolechefen. Föräldrar uppmanas att höra av sig till berörd personal samt till förskolechef. En utredning inleds genast av
förskolechefen. Fakta samlas in och den särskilt utformade blanketten fylls i. Förskolechefen pratar med berörd personal, barn
och föräldrar. Ledningen informeras om händelsen. Hela händelseförloppet dokumenteras och följs upp.

Rutiner för uppföljning
Åtgärderna utvärderas av förskolechef eller berörd personal tillsammans med föräldrarna. Insatserna följs upp kontinuerligt genom
samtal med berörda. 

Rutiner för dokumentation
Ett särskilt dokument har utformats för att dokumentera utredningen och insatserna. Förskolechef är ytterst ansvarig. 

Ansvarsförhållande
Berörd personal ansvarar för att händelsen följs upp. Förskolechef är alltid ytterst ansvarig.

9/9


	Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling
	Grunduppgifter
	Verksamhetsformer som omfattas av planen
	Ansvariga för planen
	Vår vision
	Planen gäller från
	Planen gäller till
	Läsår
	Barnens delaktighet
	Vårdnadshavarnas delaktighet
	Personalens delaktighet
	Förankring av planen

	Utvärdering
	Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
	Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
	Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
	Årets plan ska utvärderas senast
	Beskriv hur årets plan ska utvärderas
	Ansvarig för att årets plan utvärderas

	Främjande insatser
	Namn
	Områden som berörs av insatsen
	Mål och uppföljning
	Insats
	Ansvarig
	Datum när det ska vara klart
	Namn
	Områden som berörs av insatsen
	Mål och uppföljning
	Insats
	Ansvarig
	Datum när det ska vara klart
	Namn
	Områden som berörs av insatsen
	Mål och uppföljning
	Insats
	Ansvarig
	Datum när det ska vara klart
	Namn
	Områden som berörs av insatsen
	Mål och uppföljning
	Insats
	Ansvarig
	Datum när det ska vara klart

	Kartläggning
	Kartläggningsmetoder
	Områden som berörs i kartläggningen
	Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen
	Hur personalen har involverats i kartläggningen
	Resultat och analys

	Förebyggande åtgärder
	Namn
	Områden som berörs av åtgärden
	Mål och uppföljning
	Åtgärd
	Motivera åtgärd
	Ansvarig
	Datum när det ska vara klart
	Namn
	Områden som berörs av åtgärden
	Mål och uppföljning
	Åtgärd
	Motivera åtgärd
	Ansvarig
	Datum när det ska vara klart
	Namn
	Områden som berörs av åtgärden
	Mål och uppföljning
	Åtgärd
	Motivera åtgärd
	Ansvarig
	Datum när det ska vara klart
	Namn
	Områden som berörs av åtgärden
	Mål och uppföljning
	Åtgärd
	Motivera åtgärd
	Ansvarig
	Datum när det ska vara klart

	Rutiner för akuta situationer
	Policy
	Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
	Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
	Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
	Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
	Rutiner för uppföljning
	Rutiner för dokumentation
	Ansvarsförhållande



