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1. Inledning

Vår vision
På Kyrkängens Förskola skall det vara en miljö och arbetsplats där både barn och vuxna kan

● Känna sig trygga
● Känna tillit och respekt för varandra
● Känna sig likvärdiga
● Se till helheten och arbeta mot gemensamma mål
● Nolltolerans för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Planen gäller från 2023-01-01-2023-12-31

Förankring av planen

Barnens delaktighet - Redan i de yngre åren får barnen erfara sociala sammanhang och
gruppsamhörighet där de får lära sig att samarbeta, hjälpa varandra men även att säga stopp
etc. Därefter utvecklas arbetet i takt med barnens stigande ålder då vi börjar djupdyka och
reflektera tillsammans inom ämnet. Vi tar upp bland annat hur vi är en bra kompis, hur vi kan
må bra och hur vi bemöter varandra både barn som vuxna.

Vårdnadshavarnas delaktighet - Vårdnadshavarna har möjlighet att ge uttryck och ha
inflytande över verksamheten genom att de har tillfällen att delta i olika aktiviteter, träffar,
samtal, möten samt enkäter. Vårdnadshavare ska ges information om planen mot kränkande
behandling samt samverka med pedagogerna för att aktivt följa förskolans plan.

Personalens delaktighet - Pedagogerna på respektive avdelning gör observationer och
kartläggningar kring såväl verksamhetens organisation och arbetssätt som av barnens
trygghet och trivsel varje år. Varje personal ska ha kunskap om och vara aktiva i arbete med
att jobba förebyggande för att i tidigt skede se risker och andra hinder.

Ansvariga för planen - Rektor har tillsammans med specialpedagog och förskollärare
ansvar för att planen mot kränkande behandling följs upp under barnkonferenser och hålls
levande i samspel med varje personal på förskolan.

Verksamhetsformer som omfattas av planen - Förskola med barn i åldern 1-6 år.
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2. Främjande och förebyggande insatser

Områden som berörs av insatserna:
Diskriminering och/ eller trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder samt kränkande behandling.

Det främjande arbetet handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för
likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån förskolans övergripande uppdrag att verka
för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta värdegrundsarbete syftar till att
förankra respekten för alla människors lika värde. Samt att utveckla en förskolemiljö där alla
barn och vuxna känner sig trygga och kan utvecklas.

Mål och uppföljning

Värdegrundsarbete
Förskolan arbetar aktivt med värdegrundsarbete dagligen inom enheten.
Rektor på förskolan och medarbetare skall tillsammans diskutera hur detta arbete ska läggas
upp på vår förskola.
Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas.
Det är därför viktigt att vi regelbundet reflekterar över vilka värderingar och föreställningar
som finns hos oss själva och bland barnen angående kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning
eller ålder.
På våra arbetslagsträffar fördjupas diskussionerna.
Ett främjande och gott samarbete mellan föräldrar och pedagoger, då vi har olika delar av
ansvar för våra barn.

Närvarande pedagoger och förhållningssätt
Samtliga medarbetare i förskolan skall veta vad ett gemensamt accepterad och respektfullt
förhållningssätt innebär. Barnen och vuxna ska ges utrymme att vara den dem är och på så
sätt utvecklas till sin fulla potential.
Barnen skall alltid känna att det finns en vuxen som är närvarande att vända sig till och som
tar emot barnets funderingar.

I förskolan skall vi arbeta tillsammans för en miljö som väcker nyfikenhet och skapar
lärande.
I utemiljön skall pedagogerna arbeta för att vara utspridda över gården för att vara
närvarande, ha uppsikt samt stötta vid eventuella konflikter, frågor och funderingar samt hålla
i aktiviteter.
I innemiljön skall pedagogerna arbeta för att även här ha uppsikt över alla rum, vara
närvarande och stötta barn.
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Insats:
● Pedagogerna på förskolan ska genom sitt förhållningssätt visa ömsesidig respekt och

förståelse för allas lika värde, varje dag på förskolan.

● Pedagogerna har gemensamt ansvar över alla förskolans barn och arbetar aktivt för att
detta skall synliggöras och upplevas av både barn och vuxna.

● Pedagogerna kommunicerar tydligt om gemensamma regler, både med varandra och
med barnen, för att tillsammans skapa en trygg och säker miljö.

● Alla pedagoger är närvarande och aktiva samt har uppsikt över barnen i alla
aktiviteter under dagen. Barnen har aktivt närvarande pedagoger i alla aktiviteter
under dagen.

● Genom observationer få syn på eventuella möten eller miljöer där barn och vuxna kan
uppleva sig kränkta eller särbehandlade.

3. Kartläggning

Syfte med en kartläggning är identifiera risker för diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling i verksamheten.

Kartläggningsmetoder:
Förskollärarna har ansvaret för att kartläggningen genomförs och delegeras ut till kollegor
som varit närvarande vid situationen enligt nedan:

● Kartlägga otrygga situationer och platser genom foton och observationer för att
upptäcka risker för diskriminering och trakasserier på förskolan.

● Dialog med vårdnadshavare dagligen, på vårdnadshavarmöte och utvecklingssamtal.

● Kartläggning genomförs genom intervjuer, samtal, observationer och enkäter.

Resultat och analys:
Resultatet och analys av arbetet ska följas upp och utvärderas enligt SKA-hjulet
(Systematiska kvalitetsarbete).
SKA-hjulet är en metod där vi djupdyker i frågor som exempelvis “Hur har vi arbetat mot
våra mål? Hur har vårt förebyggande arbete sett ut?”.
Detta sker kontinuerligt under årets gång.

5



4. Utvärdering

Årets plan ska utvärderas och resultatet analyseras senast 30 november 2023
samt ingå som en del det löpande kvalitets- och arbetsmiljöarbetet.

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Resultatet av arbetet ska följas upp och utvärderas enligt SKA-hjulet.
Uppföljningar sker kontinuerligt.
Har vi uppfyllt de kort- och långsiktiga målen?
Titta på insatserna vi hade i planen.
Har vi gjort det vi sa att vi skulle göra?
Vilket resultat fick vi?

Vi ser till att ständigt vara närvarande pedagoger under hela dagen i verksamhetens alla
miljöer, ute och inne. Detta resulterar i mindre konflikter bland barnen.
Vi upplever att vi skapat en större trygghet i förskolan då barnen upplevs kunna gå till olika
pedagoger för hjälp och stöttning.
Diskussioner med fokus på förändring och utveckling för vår verksamhet sker genom
professionell kommunikation.

Hur går vi klokt vidare?
För att få detta dokument än mer levande och genomsyra vår verksamhet ytterligare, så
kommer vi att ha en stående punkt på våra ALU där vi diskuterar dilemma och liknande
situationen utifrån detta dokument.

När detta är klart ska erfarenheterna gå att använda som underlag till undersökningar och i
nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder.

Så ska årets plan utvärderas:
Vi utvärderar denna plan kontinuerligt genom att:

-Avsätta tid på en arbetsplatsträff samt även på arbetslagsträff för utvärdering
-Varje avdelning utvärderar, under ledning och förskollärare/ arbetslagsledaren  som sedan
skall sammanställas.

-Varje arbetslag utvärderar även hur arbetet med att utveckla en miljö där alla barn känner sig
trygga har fungerat. Detta sker i samband med det systematiska kvalitetsarbetet i Bromölla
kommun.

- För att utveckla planen mot kränkande behandling så har vi beslutat att vi ska ha gemensamma
regler på eftermiddagarna oavsett vem som arbetar och oavsett vilka barn som är på plats.
De yngsta barnen som inte klara utmaningarna på hela stora gården vistas på den första delen av
gården. Detta tar småbarnspedagogerna har ansvar över.

Arbetslaget utvärdering beaktas i utvärderingen av denna plan.
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Årets plan ska utvärderas: 2023-11-30

Ansvarig för att årets plan utvärderas:
Rektor på förskolan: Anna Georgsdotter

5. Rutiner för akuta situationer

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling:
Pedagogerna skall:

Vid enstaka situationer

● Berörd personal tar reda på fakta kring händelsen genom att samtala med, observera
och vid behov ställa frågor till barnen: Vad hände? Vem gjorde vad? Angeläget att allt
antecknas, även tid och datum.

● Diskutera med kollegorna i arbetslaget, påtala för rektor.

● Beslut tas (av berörd personal) om vilka åtgärder som ska sättas in. 

● När det gäller kränkning personal-barn, personal-personal eller
vårdnadshavare-personal så ska rektor alltid informeras.

Utvärdering – har insatserna fungerat, vad kan göras bättre till nästa gång?
Följa och genomförda beslutade insatser.

Vid upprepade situationer

● Vid upprepade kränkningar barn emellan ska vårdnadshavare kontaktas av personal
eller rektor för att ges information om händelsen.
Samtalet ska vara tydligt och klart.

● Andra åtgärder kan vara att handlingsplan för insatser skrivs.
Vad kan vi göra på förskolan? Vad kan vårdnadshavare bidra med?

● Om förskolan inte har den nödvändiga kompetensen för att klara upp en situation bör
stöd tas utifrån t.ex. specialpedagog, psykolog, socialtjänsten mm.

Ansvarig:
Rektor i förskolan och förskollärare
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Personal och barn samt föräldrar kan vända sig till

● Rektor i förskola

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

Om kännedom av allvarlig händelse kränkning uppstår ska en anmälan ske i Draftit. Detta
sker tillsammans med rektor som även meddelar vidare till till huvudman.

Ansvarig:
Rektor i förskola

Rutiner för uppföljning
Rektor tillsammans med specialpedagog samt inblandad personal för kontinuerliga samtal
med berörda. Detta sker fortlöpande så länge behovet finns.
Personalen på förskolan skall även vara extra observanta på barnen i barngruppen efter
uppföljning, samspel och relationer observeras.
Personalen fortsätter med sitt arbete med att motverka upprepade kränkningar.
Samarbete med vårdnadshavare sker genom att de hemma är observanta för signaler som kan
vara tecken på kränkning.

Läs kommunövergripande rutiner:
https://www.bromolla.se/utbildning-barnomsorg/mobbing-trygghet-sakerhet/

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal:

1. Agera direkt vid händelse där barn kränks av personal genom att reagera och då säga
till kollegan. Lyft situationen enskilt direkt i samband med handlingen för att sedan ta
det vidare med rektor.

2. Informera rektorn på förskolan om att kränkning skett.
Rektorn på förskolan ansvarar sedan att detta dokumenteras i Draftit.

3. Uppföljning och utvärdering följs enligt Draftit.

Ansvarig
Rektor i Förskola
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Rutiner för att utreda och åtgärda när personal kränks av barn.
Den vuxne person som sett eller blivit uppmärksammad på händelsen anmäler händelsen
skyndsamt till rektor.
Rektor anmäler till huvudmannen.
Nya rutiner via Draftit
Utvärdering och uppföljning av händelsen sker i Draftit.

Ansvarig
Rektor i Förskola

6. Kontaktpersoner

Rektor
Anna Georgsdotter
Skyddsombud
Lärarförbundet Sara Svensson, Jessica Sulasalmi
Kommunal Åse Pedersen
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7. Definitioner

Diskriminering
Diskriminering innebär att ett barn missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna.
Direkt diskriminering kan vara när någon blir sämre behandlad än andra.
Indirekt diskriminering kan vara när alla behandlas likadant, fast det då missgynnar ett barn.
Områden som berörs är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsvariation,
sexuell läggning eller ålder.
Personalen får inte utsätta ett barn för straff eller annan form av negativ behandling pga.
barnet eller vårdnadshavaren har anmält förskolan för diskriminering eller påtalat
förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling.
Barn kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.

Trakasserier och kränkande behandling
Trakasserier är en aktiv och medveten handling som kränker en person. Gemensamt för
trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en
persons värdighet, t.ex. följande:

● Fysiska (slag, knuffar, bitas)
● Verbala (hot, svordomar, öknamn)
● Psykosociala (inte hälsa, utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)
● Texter, bilder, teckningar, lappar, fotografier

Mobbning
När en kränkande behandling sker upprepade gånger klassas den som mobbning. Skolverket
definierar mobbning som en upprepad negativ handling, medveten eller omedveten tillfogad
skada eller obehag.

Lagar som skyddar barn är:
● Skollagen kapitel 14
● Diskrimineringslagen
● Barnkonventionen
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