FÖLJER DIN FÖRSKOLA
FÖRSKOLEBREVET?

Nolltolerans är det enda tänkbara målet när det gäller att

krivet brev som vårdnadshavare kan skicka till sina barns
förskolor och dess förskolechefer, med en uppmaning om

Materialet har tagits fram i samverkan med kriminolog Maria

vårdnadshavare och förskolor.

”Alla barn har
rätt till sin
barndom. Tre
barn i varje
klass har inte
fått den rätten.
Jag är en av de
tre. Min mission
är att tre ska bli
noll.”
Elaine Eksvärd,
retoriker, barnrättskämpe och
grundare av Treskablinoll
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RIKTLINJER TILL FÖRSKOLAN
fallet ber vi er att kontakta oss, så att vi i samråd och dialog kan enas kring att

1. Regelbundna fortbildningstillfällen i barns integritet samt handlingsplan vid misstanke om
brott.
-

2. Information om integritetsarbetet och dess handlingsplaner i ämnet är stående punkter på
förskolans föräldramöten.
arbetar med integritetsfrågor i barngrupperna. Integritetsarbetet ska vara väl implementerat i
förskolans värdegrund**.
3. Regelbundna integritetsövningar för barnen under terminen, gärna i dialog med vårdnadshavarna
barnen, då de bland annat lär sig om vad som är privata kroppsdelar. Arbetet ska vara väl implementerat
i förskolans värdegrund för att se till att barnen från tidig ålder vet att kroppslig integritet respekteras
– både den egna och andras. Bra material är förslagsvis Rädda barnens ”Stopp! Min kropp!” och boken

4. Mobilstopp och dokumenteringsrespekt. Inga privata mobiler används i verksamheten. Detta för
att undvika dokumentering och spridning av bilder på barnen. Om barnen ska fotograferas för veckobrev
eller liknande får det enbart göras med förskolans egen utrustning. Om skolans utrustning lämnas in för
reparation ska alla bilder först raderas. Om foton på barn läggs ut på sociala medier ska vårdnadshavare
och barn ha gett sitt medgivande, och kontona ska vara låsta. Kameror och mobiler lämnas alltid utanför toalett, skötrum och vilan.
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5. Öppen dörr-policy.
en genom en öppen dörr eller fönster med klart glas. Detta gäller givetvis inte personaltoaletten där
-

6. Kontrakt på integritetspolicy.

7. Filter mot sexuellt övergreppsmaterial på barn på datorer och nätverk.
Kontrollera att förskolan använder en telekomoperatör som har blockering av kända webbsidor med
övergreppsmaterial på barn.

-

8. Ordinarie personal eller vikarier som är välbekanta för både verksamheten och barnen:
– ansvarar för vilostunderna och alla andra tillfällen då barnen vistas ensamma med en pedagog
– öppnar och stänger förskolan

9. Tillfällig eller ny personal ska kontrolleras med utdrag från Polisens belastningsregister

anställda – ordinarie personal samt för verksamheten välbekanta vikarier.
10. Våga se, våga fråga, våga agera – det är vårt ansvar som vuxna. Vi är inte rädda för att göra en
orosanmälan – vi är rädda om barnens säkerhet.
För implementering av dessa punkter, läs mer på förskolebrevet.se
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INTEGRITETSPOLICY
PÅ FÖRSKOLAN
-

toalettbesök samt är ensamma med barnen på vilostunden.

stängd eller öppen dörr, pedagog med eller vänta utanför).
Ordinarie personal och vikarier, välbekanta för verksamheten och barnen, öppnar/stänger förskolan.

barnen med en kram frågar vi alltid ”vill du ha en kram?” och accepterar sedan deras svar på ett
neutralt sätt.

– även om barnet skrattar.

Vi vågar fråga om ett barn uppvisar ett misstänkt beteende.
Vi antecknar om ett barn säger/gör något som gör oss fundersamma.

göra en orosanmälan – vi är rädda om barnens säkerhet.
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DESSA SJU SAKER LOVAR
JAG SOM VUXEN ALLA BARN

barnet säger och även om samtalet känns obehagligt.

tecken alls utåt.

Signatur

Datum / Ort
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