
 
 

 
 

Frilufts Förskolor Äventyrets plan 
mot diskriminering och 
kränkande behandling 

 
Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 

Läsår: Ht-16 till ht- 17 
  



Grunduppgifter 
Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskoleverksamhet 

Ansvariga för planen 
Förskolechef samt pedagogerna på Äventyret 
 

Vår vision 
På Frilufts Förskolor Äventyret ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt 
för annan kränkande behandling. Alla barn ska ges möjlighet att utvecklas och lära i 
en trygg, stimulerande och utvecklande miljö och bemötas med respekt. Alla barn 
ska känna samhörighet med varandra och med förskolans personal. Alla barn ska 
känna sig bekräftade och uppskattade för den han/hon är. 
 
 

Planen gäller från 
2016-10-31 

Planen gäller till 
2017-10-31 

Läsår 
Ht-16 till ht- 17 

Barnens delaktighet 
Vi arbetar dagligen med värdegrundsfrågor tillsammans med barnen. Vi samtalar, 
utför aktiviteter samt arbetar med detta i naturen, på gården, på förskolan och 
använder olika uttrycksformer t ex skapande, drama, musik. 
 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Föräldrarna kommer att bli delaktiga genom mail samt att de får ta del av 
likabehandlingsplanen. De har också varit med i diskussioner på föräldramöten, 
samtal etc angående värdegrund och förhållningssätt. 
 

Personalens delaktighet 
All personal har utvärderat och diskuterat förra årets plan.  Vi har tillsammans på vår 
utvecklingsdag i oktober -16 gjort en ny baserat på vårens utvärdering och analys av 
verksamheten. 
 

Förankring av planen 
All personal är delaktig i utformningen av planen och därigenom förankras planen 
från början. Planen kommer att finnas tillgänglig för vårdnadshavare på förskolans 



hemsida och även vid föräldramöte samt samverkansmöte kommer vi att informera 
om planen. 
  



Utvärdering 
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Vi utvärderar vår likabehandlingsplan i slutet av vårterminen. I början av hösten 
uppdaterar planen och gör den förankrad i planering. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Alla pedagoger på Äventyret samt förskolechef Anna Nybling 
 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Vi arbetar efter TRYGGT; ROLIGT OCH LÄRORIKT hela tiden. Det är våra ledord. Vi 
har också nolltolerans för sparkar, slag och fula ord och agerar direkt genom att 
stoppa detta för berörda barn samt berätta för vårdnadshavare om det förekommer 
vid upprepade tillfällen. Vi har också agerat direkt om vi fått samtal från 
vårdnadshavare som har varit oroliga för sitt barn som varit ledsen för att något annat 
barn sagt eller gjort något kränkande. 

Årets plan ska utvärderas senast 
2017-10-30 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Vi kommer att göra en utvärdering av likabehandlingsplanen under vårterminens 
sista pedagogmöte vårterminen 2017, men vi kommer även att löpande under hela 
året utvärdera och följa upp arbetet med vår likabehandlinsgplan.  Under 
planeringsdagen höstterminen 2017 diskutera det som vi kom fram till under 
utvärderingen och uppdaterar, ändrar och skriver om vår likabehandlingsplan för 
kommande läsår. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Förskolechef 
  



Främjande insatser 
 

Namn 
Alla anställda skall aktivt motverka all form av diskriminering och kränkande 
behandling. 

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

Mål och uppföljning 
Vi ska skaffa oss kunskaper genom att läsa artiklar och litteratur för att kunna 
förebygga arbetet mot diskriminering och kränkande behandlingar. Vi kommer , 
tillsammans på pedagogmöten, diskutera litteraturen samt aktuella händelser och 
hur vi kan arbeta med dessa. Vi följer sedan upp arbete på kommande möten. 

Insats 
*     Vi har en kontinuerlig dialog med barn och föräldrar. Dagliga möten samt på 
utvecklingssamtal och föräldramöten samt samverkansmöten. 
 
*Vi arbetar konkret med jagutveckling och socialkompentens för att stärka individen 
samt få förståelse för allas olika behov. Detta genom t ex kompisteman, 
gemensamma sångsamlingar och traditioner på Äventyret som t ex skördefest, 
Luciafirande . 
 

Ansvarig 
Förskolechef samt pedagoger 

Datum när det ska vara klart 
2017-10-30 

 
  



Kartläggning 
Kartläggningsmetoder 
Vi har under vår och höstterminen sett att konflikter, oroligheter finns på vår gård. 
Därför har vi i våra grupper samt på pedagogmöten diskuterat hur vi med olika 
metoder ska göra vår gård mer trygg, säker, rolig och utmanade för ALLA våra barn. 
 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller köns uttryck, Etnisk tillhörighet, 
Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och 
Ålder 

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen 
Barn och föräldrar har varit med i diskussioner kring gården samt informerats vid 
förändringar. 
 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Personalen har en daglig dialog kring detta och ställs hela tiden inför nytt dilemma 
som gör att vi måste hitta nya lösningar. 
 

Resultat och analys 
*Mer aktiviteter (stationer) på gården, både fysiska och lugna. 
*Vi stänger av delar av gården vid vissa tider. 
*Vi delar upp oss i smågrupper. 
*Fördela personalresurserna på rätt sätt. 
 
  



Förebyggande åtgärder 
 

Namn 
Alla anställda skall aktivt motverka all form av diskriminering och kränkande 
behandling 

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

Mål och uppföljning 
Målet är att alla barn ska känna trygghet på Äventyret. Vi tittar framförallt på 
gården vad som behövs för att miljön ska vara  tillräckligt utmanade för alla barn 
samt att alla känner sig trygga. 
 
Vi har en ständig dialog kring detta i pedagoggruppen dagligen samt vid varje 
pedagogmöte. 
 

Åtgärd 
· Vi gör en kartläggning över gården vad vi kan förbättra, hur personalen är 
placerade samt vilka aktiviteter vi har. 
 Vi är alltid observanta på vad barnen leker, vad de säger till varandra och hur de 
behandlar varandra. Är det något barn som inte får vara med undersöker vi vad det 
kan bero på genom att prata med barnen såväl enskilt som i grupp. Vi skall också 
agera utifrån att vara medagerande ledare i leken. 
 
·      Vi gör alla barn delaktiga genom att dagligdags arbeta med hur man är en bra 
kompis. Vi pratar om vikten av att visa respekt för sina kamrater och hur man gör 
det. Genom att vara goda vuxna förebilder. 
 
·      Alla är unika och har olika behov och viljor, vilket vi ska ta hänsyn till. 
·      Vi använder lämplig barnlitteratur och drama där olika situationer kan uppstå 
·      Vi använder spel och lekar som främjar samarbete. 
·      I de regelbundna utvecklingssamtalen pratar vi bland annat om barnens 
sociala kompetens. Vad kan vi göra och vad kan föräldrarna själva göra för att 
stötta barnet? 
 
·      Vi håller oss informerade om olika pedagogiska material att använda i arbetet 
med barnen. 
·      Vid behov anlitar vi intern eller extern expertis. 

Motivera åtgärd 
Genom att arbeta med dessa åtgärder kommer vår gård och miljö kännas mer 



trygg, säker och rolig för ALLA barn på Äventyret. 
 

Ansvarig 
Förskolechef tilllsammans med pedagogerna 

Datum när det ska vara klart 
2017-10-30 

 
  



Rutiner för akuta situationer 
Policy 
·      Nolltolerans vid elakheter, utfrysning, retning och konflikter mot barn och vuxna.  

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande 
behandling 
Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn lekar inom- och utomhus. Det 
finns alltid minst en anställd i närheten av barnen.  

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 
Barn och föräldrar pratar med pedagoger från sin avdelning. Om de inte finns på 
plats så pratar de med annan pedagog eller förskolechef. 
 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 
Pedagogen lyssnar till båda barnen. Pedagogen hjälper barnet att göra förlåt samt 
följer upp hur båda barnen mår både kortsiktigt och långsiktigt. Föräldrar informeras 
samt förskolechef. Händelsen dokumenteras på avsett papper.Vid behov upprättas 
åtgärdsprogram. 
 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 
Förskolechef och ledningsgrupp informeras. Vi har en likabehandlingspolicy inom 
Frilufts Förskolor som alla anställda ska ta del av. Händelsen dokumenteras samt en 
åtgärdsplan görs vid behov. 
 

Rutiner för uppföljning 
Uppföljning görs med berörda föräldrar, pedagoger, förskolechef och även 
ledningsgrupp vid behov. 
 

Rutiner för dokumentation 
Vid kränkning av barn ska händelsen dokumenteras på dokument 2l:b i AP-pärmen 
 

Ansvarsförhållande 
Pedagogerna har ansvaret för barnen i verksamheten och förskolechefen har det 
yttersta ansvaret för hela förskolan. 
 


