
 

 

  
Barn- och Utbildning 
Skolområde Södra 
Diamantens Förskola 
   

1 Bakgrund 
 
Den 1 januari 2009 ersattes barn- och elevskyddslagen från 2006 av två lagar som              
skyddar barn och elever från kränkningar, trakasserier och diskriminering. Den ena är            
diskrimineringslagen som samlar innehållet från flera olika lagar om diskriminering i en            
enda lag. Den andra är skollagens kapitel 6 som innehåller regler som avser kränkande              
behandling. Utifrån denna lagstiftning skall två planer upprättas: likabehandlingsplan         
med tillsynsmyndighet Diskrimineringsombudsmannen (DO) och plan mot kränkande        
behandling med tillsynsmyndighet Skolinspektionen - Barn- och elevombudet (BEO). 

 
2 Vision för förskolan 
Värdighet är att ge andra ett värde.  

 
3 Övergripande mål för förskolan 
 
Ur Lpfö 98/10 
 
Förskolechefen har ett särskilt  
ansvar upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att 
förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom 
mobbning och rasistiska beteende bland barn och anställda 
Vårt gemensamma mål på Diamanten  är att alla ska känna sig trygga i barngrupp och 
med vuxna.  
  
     • Bli sedda i gruppen. 
     • Bli bemötta utifrån sina egna förutsättningar. 
     • Lära sig ta ansvar för sina egna handlingar. 
     • Få en god handlingsplan för att klara sig här, nu och i framtiden. 
     • Uppmuntras till att ta egna initiativ. 

 



 

4 Vad står begreppen för i likabehandlingsplanen 
 
4.1 Diskriminering  
Diskriminering är när förskolan behandlar ett barn sämre än andra barn. 

● Direkt diskriminering är när något barn missgynnas och det har en direkt            
koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. 

● Indirekt diskriminering är när förskolan tillämpar en bestämmelse eller ett          
förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar ett           
barn utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. 
 

Diskrimineringslagen 4 § I denna lag avses med diskriminering 
”1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon            
annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om             
missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk          
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller         
ålder” 
”2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en          
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som            
kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande           
identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning,           
visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen,           
kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är             
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet” 
 
”3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband            
med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,         
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell        
läggning eller ålder” 
 
”4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons           
värdighet” 
 
”5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon          
på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller                 
beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot           
denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag” 
 
 
Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
funktionshinder, sexuell läggning och ålder 
 



 

5 § I denna lag avses med 
”1. kön: att någon är kvinna eller man” 
 
”2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som           
kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett                 
annat kön” 
 
”3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande           
förhållande” 
 
”4.funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga      
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en             
sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå” 
 
”5. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, och” 
 
”6. ålder: uppnådd levnadslängd. 
Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av             
diskrimineringsgrunden kön” 

 
4.2 Trakasserier 
Trakasserier är en handling som kränker ett barns värdighet och har koppling till någon 
av de sju diskrimineringsgrunderna.  
 

5 Vad står begreppet för i plan mot kränkande behandling 

 
Skollagen 6 kap 
 
”10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn               
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med              
verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En           
förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig att                
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att            
anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda          
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förkommande fall vidta de           
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden” 

 
5.1 Kränkande behandling 
Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns värdighet eller           
principen om alla människors lika värde och inte kan kopplas till någon av             



 

diskrimineringsgrunderna. Kränkningen kan utföras av en eller flera personer och          
riktas mot en eller flera.  
Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. När en person kränks vid upprepade              
tillfällen kallas det mobbning. 
Kränkande behandling kan vara: 
 

● fysisk (bli utsatt för slag och knuffar) 
● verbal (bli hotad eller kallad för olika skällsord) 
● psykosocial (bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning) 
● text- och bildburen (klotter, brev, e-post, sms/mms) 

 

 
6 Kartläggning 
Personalen har fortlöpande samtal i den dagliga verksamheten. För att få reda på hur              
barnen känner sig, måste vi vara lyhörda när barnen och vårdnadshavarna berättar om             
olika vardagssituationer och konflikter. Genom observationer. 
 

 
7 Framtagande av planerna  
En framtagen grupp har arbetat fram en gemensam ramplan för förskolorna i Tollarp             
och Linderöd. 
Medarbetare på förskolan har i samverkan med förskolechef arbetat fram          
detaljplanerna.  
Barnen är indirekt delaktiga genom samtal i olika situationer i vardagen. 
Planen utvärderas varje läsår. 

 
8 Förskolans förankringsarbete 
 
Pedagog och barn tar del av innehållet i planerna i vardagliga samtal 
Den pedagog som sitter med i krisgruppen ansvarar att den revideras en gång per läsår. 
Vårdnadshavarna får information om de olika planerna på inskolningen, finns även           
upphängda på varje avdelning. De finns även utlagda på förskolans hemsida. 

 
9 Förskolans arbete med främjande insatser 
 
Vi strävar efter att flickor och pojkar får lika stort inflytande och utrymme i              
verksamheten. 
Vi betonar vikten av ett respektfullt förhållningssätt mellan vuxen/vuxen, vuxen/barn,          
barn/barn och barn/vuxen. 



 

Vi arbetar med att barnen spontant ska hjälpa varandra och lyssna på varandra. Detta är               
ett stort mål som vi skrivit in i vår strategi. 
Vi arbetar hela läsåret med Kompisavtal och hur man ska vara en bra kompis. Där får                
barnen bl a verktyg till att lära sig att hantera känslor, uttrycka sig mm.  
I vår inriktning sagor och berättelser väljer vi att arbeta utifrån värdegrunden. 

 
10 Förskolans arbete med förebyggande insatser  
Personalen är genom sitt agerade en förebild för barnen när det gäller att visa respekt               
för varandra. Vi är aktiva och uppmärksamma på hur barnen agerar tillsammans. Om             
något barn inte visar respekt agerar personalen genom samtal, teater eller böcker som             
behandlar hur man skall uppträda mot varandra. Personalen är observant på barnens            
beteenden, känslolägen och agerar utifrån det.  

 
11 Förskolans förebyggande åtgärder mot diskriminering och 
trakasserier 
 
11.1 Diskrimineringsgrund kön 
 
Nuläge: Förskolan har en pedagogisk miljö där flickor och pojkar kan bredda sina 
erfarenheter och utveckla sina förmågor och intressen utan att bli hämmade av 
traditionella könsmönster. 
 
Mål: Alla barn skall oavsett kön, behandlas lika och ges samma möjligheter och 
förutsättningar. 

 
11.2 Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet 
 
Nuläge: I verksamheten finns barn med olik etnisk tillhörighet. Vi arbetar för att barn 
och vuxna skall utveckla sin förmåga att leva sig in i och respektera andras kulturer och 
värderingar.  
 
Mål: Alla barn ska oavsett etniskt ursprung ges samma förutsättningar att utvecklas och 
lyckas. 

 
11.3 Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning 

 
Nuläge: I verksamheten finns barn med olika religioner.  
 



 

Mål: Varje barn skall uppleva sitt eget värde, ha samma rättigheter och möjligheter 
oavsett religionstillhörighet. 

 
11.4 Diskrimineringsgrund funktionshinder 
 
Nuläge: Barn har olika förutsättningar att klara av kommunikation och samvaro med 
andra. Vi stöttar barnen utifrån deras individuella behov.  
 
Mål: Skapa förståelse för att människor är olika och har olika förutsättningar. 

 
11.5 Diskrimineringsgrund sexuell läggning 
 
Nuläge: Vi har ett öppet förhållningssätt och vi påverkar inte barnen ensidigt. 
 
Mål: Att alla ska bli respekterade och ha lika värde, oavsett sexuell läggning. 

 
 
12 Förskolans åtgärder mot kränkande behandling 
 
12.1 Kränkande behandling 
 
Nuläge: Det kan förekomma att barns agerande mot varandra på förskolan kan 
upplevas kränkande av något barn. 
 
Mål: Inga barn i förskolan ska känna sig utsatta för kränkande behandling, varken från 
barn eller vuxen. 

 
13 Utvärdering och uppföljning 
 
13.1 Utvärdering av föregående års likabehandlingsplan och plan 
mot kränkande behandling  
 
11:1 I samlingar, dramatiseringar och vid samtal har barnen fått träna sig att prata inför               
andra, att uttrycka sig och förmedla sina åsikter och känslor. De har även tränat sig att                
lyssna på kamraterna när de pratar och berättar, utan att avbryta varandra. Pojkar och              
flickor har fått lika stor plats i samtal och samlingar. Vi har använt oss av barnlitteratur. 
 
11.2 Vi är lyhörda för barnens tankar och frågor. Vi har samtalat kontinuerligt om              
olikheter i utseende, språk och traditioner.  



 

 
11.3 Vi har samtalat om olika religiösa högtider och att man kan fira på olika sätt. Vi                 
har respekterat/beaktat att barn pga. sin religion inte äter all sorts mat. 
11.4 Vi har samtalat kring att barn är olika, klarar olika saker, reagerar och gör saker                
på olika sätt. Man kan hjälpa varandra med sådant som är svårt. Pedagogerna hjälper              
barnen med konfliktlösningar. 
 
11.5  Vi har samtalat kring och läst om att familjer kan se olika ut. 
 
12.1 Vi har arbetat med Kompisavtal med barnen och har ofta samtalat med barnen om               
hur man ska uppträda mot varandra och vara en bra kamrat. Tillsammans med barnen              
har pedagogerna spelat stoppteater och stöttat vid konfliktlösning. 
Vi har sett gott resultat hos barnen genom att de ofta erbjuder sig att hjälpa någon när                 
de ser att de behöver hjälp. Även barnens bemötande mot varandra har blivit bättre. 
Vi har dock märkt att vi behöver fortsätta arbeta med att man ska lyssna på varandra.  
Enskilda barns och hela barngruppens behov har indirekt påverkat hur vi behöver            
arbeta och vad vi har skrivit in i planerna. 

 
 
14 Ansvarsfördelning 
Skolchef  
● ansvarar för att skyndsamt följa upp av förskolechefen anmälda fall av kränkningar 

och eller trakasserier, samt anmäla, enligt delegeringsordningen till Barn- och 
utbildningsnämnden. 

 
 
Förskolechef  
● ansvarar för att likabehandlingsplanen och planen för kränkande behandling 

omarbetas, hålls aktuell och följs upp. 
● ansvarar för att dokumentationen av händelser som kan betecknas som 

diskriminering eller kränkande behandling sparas/arkiveras. 
● ansvarar för att åtgärdsplan upprättas.  
● ansvarar för att stöd ges till barn som utsatts för diskriminerande eller kränkande 

behandling och att stöd ges till den som orsakat händelsen. 
● kontaktar och informerar skolchef vid samtliga fall av kränkningar och eller 

trakasserier, använd avsedd blankett i metodboken.  
● ansvarar för att kontakt med polis tas för samråd och att anmälan sker, i de fall då 

incidenten faller under allmänt åtal. 



 

● ansvarar för att insatta åtgärder följs upp. Om diskriminering, trakasserier eller 
kränkning ej upphör kallar förskolechef arbetslaget och ev. berörda till möte för 
ytterligare fortsatt arbete/åtgärder. 

 
 
Pedagog 

● har huvudansvar för kontakter med barnet, hemmet och förskolechef. 
● informerar barn och föräldrar om likabehandlingsplanen och planen mot kränkande 

behandling. 

 
Arbetslaget 

● skall vara den grupp, där man i första hand kan få stöd och hjälp att hantera 
situationer med anknytning till handlingsplanerna. 

● eller person i arbetslaget som får information om eller bevittnar en kränkande eller 
diskriminerande händelse skall dokumentera på avsedd blankett. 

● arbetar på ett medvetet och tydligt sätt med händelsen i fokus enligt nedanstående 
arbetsgång. 

 
15 Arbetsgång vid incidenter 
 

1. Skaffa dig en bild av händelsen tillsammans med arbetslaget. 
2. Kontakta vårdnadshavare till de inblandade samma dag. 
3. Börja dokumentera  
4. Kontakta förskolechef. 
5. Förskolechef och arbetslag fastställer fortsatta åtgärder. 
6. Dokumentera på avsedd blankett. 
7. Fortsätt hantera händelsen enligt ansvarsfördelningen. 

 
 
16 Arbetsgång när vuxen kränker, hotar eller misshandlar 
barn 
 

1. Pedagogerna har en känd gemensam kod som används för att bryta när vi ser att 
någon strider mot diskrimineringsgrunderna eller kränker individen. 

2. Om det inte går att bryta, tillkalla akut hjälp av andra vuxna. 
3. Vid behov ring 112.  
4. Vårdnadshavare ska underrättas.  



 

5. Vid situationer där personal ingripit ansvarar denna för att 
förskolechef/skolchef kontakts snarast, samt att ansvarig pedagog underrättas. 
Förskolechef/skolchef ansvarar för att det inträffade utreds, samt för vilka 
åtgärder som ska vidtagas, t.ex. om den anställda ska stängas av från arbetet 
genom förvaltningens försorg. I de fall där barn berättar om händelsen i 
efterhand ansvarar den personal som fått informationen för att förskolechef och 
pedagoger informeras. 

6. Anmälan till polis och arbetsmiljöverket sker i förekommande fall av 
förskolechef/skolledning efter samråd med polis. 

7. Ärendet dokumenteras. 
8. Förskolechef/skolchef beslutar om vilka stödåtgärder som behöver vidtas. 

Bedömning måste göras om det är lämpligt att berörd personal och barn/elev 
skall ha fortsatt kontakt. 

9. Förskolechef/skolchef ansvarar för att uppföljning sker. 
10. Om förskolechefen kränker/hotar/misshandlar ett barn, vänder vi oss direkt till 

skolchefen. Arbetsgången är densamma, förutom att skolchefen är ensam 
ansvarig.  

 
 
 



 

Bilaga 1(1) Dokumentation - diskriminering och 
trakasserier/kränkande behandling 

 
Gemensamt för all diskriminering och kränkande behandling är att någon eller några 
kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan vara fysiska 
(exempelvis slag och knuffar), verbala (exempelvis hot och tillmälen), psykosociala 
(exempelvis utfrysning och ryktesspridning) eller texter/bilder (exempelvis klotter, 
brev, sms och e-post). Denna utredningsblankett arkiveras på förskolechefens 
expedition. 
 
Datum för händelsen: 
Vårdnadshavare informerad 
         Ja             Nej 

Klockslag: Plats (hus, sal mm): 
 

Personer som varit närvarande 
vid eller som har information 
om händelsen. Namn och 
avdelning/befattning. 

Person 1: 

Person 2: 

Person 3: 

Person 4: 

Person 5: 

 
Beskrivning av orsaken till händelsen och förloppet: 
       Diskimineringsgrund                Kränkande behandling 

Åtgärder: 
 
 
Uppföljningsdatum: 

 
 
 
 
 
______________________________ ________________ 
Informationslämnare Datum 
 
_______________________________ ________________ 
Ansvarig förskolechef Datum 



 

 
 
 
 
 
 

 
 


