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Frilufts Förskolor Lantgården i Sollentunas plan mot
diskriminering och kränkande behandling

Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskoleverksamhet Natur-och uteverksamhet
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Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskoleverksamhet Natur-och uteverksamhet

Ansvariga för planen
Förskolechef och alla pedagoger som arbetar i barngrupp.

Vår vision
Det ska vara Tryggt, Roligt och Lärorikt på Langården. Alla barn ska känna sig sedda varje dag av alla pedagoger. Alla ska känna
sig respekterade för det dom är oavsett kön, könsindentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. På vår förskola ska inget barn bli trakasserat eller utsatt för
kränkande behandling. Vi finns med på förskolekartankartan. Elaine Eksvärd "Tre ska bli noll"

Planen gäller från
2017-10-01

Planen gäller till
2018-10-01

Läsår
2017-2018

Barnens delaktighet
-Vi observerar barnen i leken på de olika stationerna på förskolan. -Vi lyfter fram pojkar/flickor (genus), barns
inflytande,värderingar genom sånger, sagor och olika material där barnen är delaktiga. - Vi lånar böcker som belyser olika
situationer där diskriminering och kränkande behandling kan uppstå. -Vi använder Veda & Barke aktivt i vårt arbete. Vi filmar
barnen i olika situationer och samtalar runt vad som händer tillsammans med barnen.Vi har startat Veda & Barkes demokratiska
klubb (VBDK) där vi har en representant från varje grupp (Upptäckare, Utforskare, Äventyrare) som träffas en gång i månaden och
diskuterar olika situationer som händer i verksamheten.Vi tänker att både pojkar och flickor är representerade i VBDK. Vad
behöver alla barn!? (Barnconventionen) "En bra kompis" Vad är demokrati? Vi gör trygghetsvandringar med barnen varje år och
vid behov. Vi utvecklar och utmanar barnen på de olika stationerna på gården och har visioner hur vi kan göra miljön på gården
bättre för att utmana barnen. Vi arbetar aktivt med förskolebrevet.

Vårdnadshavarnas delaktighet
-Vi lyfter fram vårt likabehandlingsplanen på utvecklingssamtalen -Vi använder föräldrar/syskon i arbetet med hemspråk
(sagor,traditioner) -Vi lyfter ämnet på föräldramöte/samverkansmöte och låter alla komma till tals.Diskussioner i små grupper runt
föräldrars inflytande.Vad behöver barnen (Barnconventionen). Vi informerar och gör föräldrarna delaktiga i förskolebrevet och har
samtal i grupper med frågor Vad är trygghet för dig? Är det något du saknar/tänker på förskolan? Vi samtalar runt flickor/pojkar på
samverkansmöte.

Personalens delaktighet
-Alla har läst boken "Lika rätt i förskolan" och reflekterat runt boken. -Utvärderar Frilufts Förskolors likabehndlingsplan. -Alla delar
med sig av sin värdegrund. - Vi observerar barnen - Reflekterar -Utvärdera kartläggning och åtgärder på vår utvecklingsdag.
Diskuterar hur vi går vidare och tittar på filmer vi tagit på barnen i olika situationer. Utvärderar hur vi går vidare. Ständiga
diskussioner på våra pedagogmöten. Alla pedagoger har skrivit under "Dessa sju saker lovar jag som vuxen alla barn" i
Förskolebrevet. Ständig dialog under arbetets gång.

Förankring av planen
Att aktivt arbeta med planen i verksamheten. Fördjupa oss i olika områden och ämnen på våra personalmöten. Diskuterar "Hur vi
kan utveckla och stimulera barnens lärande och utveckling i förskolan" när det gäller Kreativitet, Tänkande och analys, Ansvar och
genomförande. Hur får barnen inflytande. Arbeta med Grön flagg Djur och natur (allemansrätten, maskar och insekter) och
barnkonventionen tillsammans med likabehandlingsplanen. Dokumentera och utvärdera. Vi har ständiga samtal på Frilufts
Förskolor hur vi arbetar med hållbar utveckling.
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Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Alla pedagoger har läst och diskuterat den gamla planen,  utvärderat och hur vi går vidare. Genom samtal och reflektioner på
utvecklingsdagen har vi kunnat fördjupat oss i barns inflytande och genus. Vi tittar tillbaka på förra årets samtal och anteckningar. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Förskolechef och alla pedagoger på Lantgården.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Vi har förtydligat planen för Lantgården. Vi har anpassat planen för vår förskola.Inflytande: Att barnen har inflytande över sin dag
och att det finns struktur över dagen, vänta på sin tur, lyssna på varandra... "En bra kompis" Mångfald:Ha förståelse för andra
människor. Lika/olika. Att alla barn får det stöd de behöver. Pedagogerna är lyhörda, engagerade och flexibla. Pedagogerna är
också alltid nära barnen och ger vägledning, stöd och hjälp vid behov. En aktiv föräldrakontakt varje dag vid lämning/hämtning. Vi
möter upp barn och föräldrar, utvecklingssamtal, mailkontakt, telefonsamtal. Det är viktigt att vara en god lyssnare vid kritik och
inte gå i försvar. Barnen är mer självständiga och tar egna beslut. Vi vill fortsätta att utveckla barns inflytande och genus.Vi har
utvecklat Veda & Barkes demokratiska klubb (VBDK) med fler frågor kring barns inflytande. vad tycker du om att göra? och vad
tycker dina kompisar? Vi tänker också på att det är två flickor och två pojkar representerade i VBDK. 

Årets plan ska utvärderas senast
2018-10-01

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Kontinuerligt i verksamheten och på pedagogmöten och vid varje läsårsstart på hösten.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Förskolechef Ann Stranger-Olsson
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Främjande insatser

Namn
Tillsammans med förskolechef främja likabehandling genom kunskapsutveckling och levande diskussioner.

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 rätt att vara sig själva och inte bli orättvist behandlad av någon. Pedagogerna ska öka sin kunskap i
likabehanlingsfrågor och göra det levande på förskolan. En god kommunikation mellan barn, föräldrar och pedagoger.
Uppföljning sker kontinuerligt i pedagoggruppen, på färäldramöten, utvecklingssamtal och i arbetet med barnen. Aktivt
arbete under hela året. Ständig dialog i verksamheten. Alla pedagoger har barnen i fokus.

Insats
- Observerar och diskuterar runt olika situationer/dilemman som händer i barngruppen.- Utvärderar den gamla planen. -
Samtalar med barnen runt pojkar/flickor  - Förankrar föräldrarna utvecklingssamtalen.- Ständiga diskussioner runt barns
inflytande och genus på pedagog möten och i verksamheten.  - Vi läser sagor och använder barnkonventionens
material i arbetet med barnen.   -Fortsätter utveckla Veda & Barkes demokratiska klubb (VBDK) -Kartläggning, aktivt
arbete. - Uppföljning. - Utvärdering. Ständig dialog i verksamheten.

Ansvarig
Förskolechef Ann Stranger-Olsson

Datum när det ska vara klart
2018-10-01

Namn
Grön flagg

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
Att våga säga stopp och nej. Att få trygga och självständiga barn som tar egna beslut.

Insats
- Vi följer upp arbetet med hållbar utveckling  Grön flagg: Djur och Natur (allemansrätten, maskar och insekter) och
barnkonventionen på pedagogmöten.

Ansvarig
Förskolechef och alla pedagoger på förskolan arbetar aktivt med att stationerna ska fortsätta utveckla och inspirerar
barnen i sin utveckling. Förskolechefen ansvara föra att det genomförs

Datum när det ska vara klart
2018-10-01
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Namn
Aktivt arbete med barngruppen

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
- Alla barn ska känna att det är Tryggt, Roligt och Lärorikt - Pedagogerna tar tillvara barnens läroprocesser - Arbetet går
hand i hand med Grön flagg Energi/Klimat (sol, vind, vatten) och "Hur utmanar och stimulerar jag barnens lärande och
utveckling i förskolan gällande Kreativitet, Tänkande och analys, Ansvar och genomförande. Hur ger vi barnen ännu
mer inflytande och tar tillvara olikheter (genus). Att få självständiga barn som vågar säga stopp och nej. Arbeta aktivt
med Förskolebrevet "tre ska bli noll"

Insats
- Vikten av att vara "en bra kompis" - Hur mår en "bra kompis" på insidan och utsidan - Vi tar hand om miljön ute/inne -
Mat och rörelse. Vi frågar föräldrar och barn. Vad behöver barnen? (Barnkonventionen). Vi startar Veda & Barkes
demokratiska klubb (VBDK) som träffas en gång i månaden med representanter från varje  grupp (Upptäckare,
Utforskare , Äventyrare). Vi tar upp frågor som barnen har med sig från sina kamrater och vad som händer i
verksamheten, leken. Pedagogerna finns alltid tillhands på gården och i skogen. Vi observerar barnen i leken i tankar
runt pojkar/ flickor (genus) och barns inflytande barn/barn, barn/vuxen, vuxen/vuxen.

Ansvarig
Förskolechef och alla pedagoger

Datum när det ska vara klart
2018-10-01
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Kartläggning

Kartläggningsmetoder
Observerat barnen i leken på våra stationer på förskolan. Pedagoger reflekterar och diskuterar. Leder in barnen i olika
konstellationer och lyssnar, observerar och reflekterar. Lyssnar på barnens idéer, tankar och beslut. Använda digitala medel
tillsammans med barnen. Kontinuerligt ta upp frågor i Veda & Barkes demokratiska klubb (VBDK) en gång i månaden.

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
Lyssna på barnens tankar och idéer. Samtala barnen individuellt inför utvecklingssamtalet med föräldrarna. Lyssna av barnen
tillsammans med föräldrarna och lyfta behoven aktivt i arbetet och diskutera med föräldrarna på utvecklingssamtalet. Information,
reflektion och diskussion på föräldramöte och samverkansmöte och den dagliga kontakten. Spela in video i olika situationer där
barn/föräldrar kan vara delaktiga och samtala runt miljön och stationerna på gården.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Aktivt dagligen i arbetet med barnen. Samtal, observationer. Diskussioner och egna tankar lyfts fram. Filmat barnen på sina
stationer, observerat barnen på stationerna, diskuterat och reflekterat på utvecklingsdagen/pedagogmöten. Utvärderat. Samtal
och reflektioner runt (VBDK) Veda & Barkes demokratiska klubb. Vi har delat in gården i tre delar socialt, fysiskt och pedagogiskt
och diskuterat hur pedagogerna ser på sitt förhållningssätt vid varje station.Hur kan vi göra det pedagogiskt på varje station? Hur
kan vi utveckla de olika stationerna? Kan vi ha fler stationer? Var? Hur? Hur blir det när barngruppen utökas med fler barn?

Resultat och analys
- Arbetar aktivt med resultatet på vår utvecklingsdag. - Analyserar kontinuerligt på pedagogmöte, föräldramöte, utvecklingssamtal
och VBDK. Diskutera och utveckla de olika stationerna och även fler stationer. Fortsätter utveckla stationerna pedagogiskt.
Ständiga samtal kring pojkar/flickor, gruppkonstelationer och barnens delaktighet mellan barn/barn, barn/vuxen.
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Förebyggande åtgärder

Namn
Barns inflytande och genus i verksamheten på förskolan.

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 ha lika förutsättningar i alla situationer. Ha inflytande och vara delaktiga i dagen utifrån sina intressen på
förskolan. Utvärdering sker genom kontinuerliga observationer i barnens lek på förskolan. Ständig dialog mellan
pedagogerna på de olika stationerna. Ständiga reflektioner och samtal på pedagog möten. Uppmuntra och ta tillvara
barnens tankar, idéer och beslut på VBDK. Använda digitala verktyg och dokumentera ännu mer tillsammans med
barnen. pojkar och flickor är representerade på VBDK.

Åtgärd
Vi är aktivt engagerade i barnens lek. Vi finns alltid tillhands för stöd i olika situationer. Vi uppmuntrar barnen att lösa
konflikter men finns alltid tillhands för vägledning. Vi ändrar/utkar våra stationer ute på gården efter barnens utveckling
och läroprocesser. Vi använder naturens material på stationerna Vi observerar/dokumenterar barnen kontinuerligt. Vi är
lyhörda och lyssnar på barnens tankar, idéer Vi följer upp utvecklingen på våra pedagog möten.Vi använder digitala
verktyg ännu mer  tillsammans med barnen.Vi delar in gården i fysisk, social och pedagogiska stationer. Vad händer?
Vad väljer barnen? Hur ser konstellationerna ut? Genus? Har alla inflytande? Känner alla att de är delaktiga och har
inflytande?

Motivera åtgärd
Efter resultatet av observationer, reflektioner och diskussioner fortsätter vi att utveckla pojkar/flickor (genus), barns
inflytande i leken på stationerna på gården. Vi utvecklar arbetet med Veda & Barkes demokratiska klubb (VBDK). Vi
använder digitala verktyg ännu mer tillsammans med barnen för att utveckla lärandet. Vi samtalar runt
händelser/situationer som vi spelat in i barngruppen på pedagog möten för att se snabbare resultat. 

Ansvarig
Förskolechef och alla pedagoger på förskolan arbetar aktivt med att stationerna ska fortsätta utveckla och inspirerar
barnen i sin utveckling. Förskolechefen ansvara föra att det genomförs

Datum när det ska vara klart
2018-10-01
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Rutiner för akuta situationer

Policy
-Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på Lantgården. - Alla pedagoger ska vara närvarande och
alltid finnas tillhands - Alla pedagoger ska vara lyhörda och ha daglig kontakt med föräldrar. - Arbeta aktivt med
likabehandlingsplanen på pedagog möten. Arbeta aktivt med Förskolebrevet "Tre ska bli noll" för att förebygga sexuella
trakasserier.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
- Pedagogerna finns alltid nära barnen på alla platser där barnen leker inne- och utomhus. - Täta samtal mellan pedagoger och
förskolechef. - Samtal mellan föräldrar/pedagog/förskolechef - Punktmarkera vid behov. - Använda de pedagogiska verktyg som
finns (Veda & Barke) - Handlingsplan hur vi går vidare. - Utvärdering - Feedback. Använda digitala verktyg ännu mer i
förebyggande syfte.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Alla förskolans pedagoger, förskollärare, barnskötare, förskolechef, personal-och pedagogisk handledare, inspirationspedagog,
specialpedagog samt Frilufts Förskolors ägare.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
- Analysera situationen - Samtala med de olika parterna samt föräldrar - Åtgärdsplan - Pedagoger finns alltid nära (punktmarkera)
- Arbeta intensivt med pedagogiska verktyg (Veda & Barke) - Uppföljning och stöd kontinuerligt - Utvärdering och positiv feedback.
Följa de handlingsplaner som finns på Frilufts Förskolor.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
- Analys av situationen - Samtal med de inblandade - Informera och samtala med Frilufts Förskolors ledning - Åtgärdsplan -
Uppföljning och stöd kontinuerligt för de olika parterna - Vid behov extern hjälp. Ta stöd av specialpedagog på Frilufts Förskolor.

Rutiner för uppföljning
- Återkommande samtal för de inblandade - Pedagoger ständigt närvarande - Återskapa trygghet för alla. Täta samtal.

Rutiner för dokumentation
- Följa de handlingsplaner som finns i akutpärmen - Dokumentera alla händelser - Samtal - Alla parter läser och signerar

Ansvarsförhållande
- Förskolechef samt Frilufts Förskolors ledning - Specialpedagog - Alla pedagoger på förskolan - De inblandade


