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Likabehandlingsplan  

och 

  Plan mot kränkande behandling 
 

 

Skolområde Norra 

 

Lingenäset Förskola 
 

 

Förskolan måste agera så snart någon ur personalen 

 får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. 

Förskolan skall utreda vad som har hänt och vidta åtgärder och  

förhindra fortsatta kränkningar. 

 

 

Planerna syftar till att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, köns 

överskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionshinder och att 

förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. 

 

 

 

Planerna gäller för läsåret: 2015-2016 

 

Ansvarig för planen: Förskolechef Maria Werngren



 

 

 
 

 

 

                          

 Läsåret 2015/2016 2   

 

Innehållsförteckning  

1 Lagstiftningen .................................................................................................... 3 

2 Vision för förskolan/skolområdet ...................................................................... 3 

3 Övergripande mål för förskolan/skolområdet ................................................... 3 

4 Vad står begreppen för i likabehandlingsplanen ............................................... 4 

5 Vad står begreppet för i plan mot kränkande behandling ................................ 6 

6 Kartläggning ...................................................................................................... 6 

7 Framtagande av planerna .................................................................................. 6 

8 Förskolans förankringsarbete ............................................................................ 6 

9 Förskolans arbete med främjande insatser ....................................................... 7 

10 Förskolans arbete med förebyggande insatser ............................................... 7 

11 Förskolans åtgärder mot diskriminering och trakasserier .............................. 8 

12 Förskolans åtgärder mot kränkande behandling .......................................... 10 

13 Utvärdering och uppföljning .......................................................................... 10 

14 Ansvarsfördelning .......................................................................................... 11 

15 Arbetsgång vid incidenter .............................................................................. 12 

16 Arbetsgång när vuxen kränker, hotar eller misshandlar barn ...................... 12 

      

      

     

 
 

 

 

 

 
 



Läsåret 2014/2015 
 

3 

1 Lagstiftningen 
 

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/skolområdet 
 
”Alla våra barn och ungdomar känner en fysisk och psykosocialt trygg miljö byggd på 
ömsesidig respekt.” 
 

3 Övergripande mål för förskolan 
    
  Mål: 
 

 All personal skall i alla situationer vara goda förebilder för hur vi vill att våra 
barn skall tänka och göra i det sociala samspelet. 

 Personalen som arbetar på förskolan skall ha samma normer och värden i sitt 
bemötande och i sin gärning. Sättet man sedan väljer att agera på kan variera 
utifrån denna gemensamma grund.  

 Alla barn skall bemötas med respekt och hänsyn. 
 Samspelet med vårdnadshavarna skall stärkas så att vi tillsammans lyckas 

med dessa strävanden. 

 Diskussioner om förhållningssätt, bemötande och metoder skall ingå som en 
naturlig del på arbetslagsmöten. 
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4 Vad står begreppen för i likabehandlingsplanen 
 

4.1 Diskriminering 
 
Diskriminering är när förskolan på något sätt 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. 

 
 
4.1.1 Diskrimineringsgrund kön 
 
Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier. 
Exempel på trakasserier kan vara: 

 utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. 
Exempel på sexuella trakasserier kan vara: 

 sexualiserat språkbruk, tafsande eller visning av pornografiskt material. 
 
 

4.1.2 Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet 
 
Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av  

 att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska 
ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, var och en har rätt att 
bestämma sin egen tillhörighet. 

 

 
4.1.3 Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning 

 
Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier genom 

 att inte missgynna något barn på grund av barnets religion 
 att inte missgynna någon med uppfattningar som har sin grund i eller har 

samband med en religiös åskådning ex buddism, ateism eller med annan 
livsåskådning. 
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4.1.4 Diskrimineringsgrund funktionshinder 
 
Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som kan vara 
av 

 fysisk, psykisk eller intellektuell karaktär och påverka livet på olika sätt. 
Funktionshinder är både sådana som syns och sådana som inte märks lika lätt, som 
till exempel olika former av allergi, dyslexi eller annan diagnos. 
 

4.1.5 Diskrimineringsgrund sexuell läggning 
 
Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier samt arbeta 
mot homofobi och på så sätt värna om rätten till likabehandling oavsett sexuell 
läggning. 
 
Med sexuell läggning menas 

 homosexualitet 
 bisexualitet 
 heterosexualitet 
 

Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, 
en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på 
homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor. 
 

4.1.6 Diskrimineringsgrund könsöverskridande identitet eller 
uttryck 
 
Könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att någon inte identifierar sig med 
sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man, eller genom sin klädsel eller på 
annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 
 

4.1.7 Diskrimineringsgrund ålder 
 
Ålder, dvs uppnådd levnadslängd. 
 
Undantaget är tillämpning som tar hänsyn till ålder i fråga om förskoleverksamhet 
eller särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel 
som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.  
 

4.2 Trakasserier 
 
Trakasserier är behandling som kränker ett barns värdighet och har koppling till 
någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 
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5 Vad står begreppet för i plan mot kränkande 
behandling 

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 
 
Kartläggning av nuläget görs i form av observationer av barngruppen, diskussioner i 
personalgruppen samt i samtal med vårdnadshavare och barn. Kontinuerliga samtal 
och diskussioner sker i barngruppen och ett mera aktivt arbete på avdelningarna sker 
både vid behov och i förebyggande syfte. Dokumentation förs, dock inte av de 
kontinuerliga samtalen.   

7 Framtagande av planerna  
 
Personalen på förskolan har i form av en arbetsgrupp deltagit i framtagandet och 
sammanställandet av denna plan.  
 

8 Förskolans förankringsarbete 
 
Föräldragruppen har fått information om att förskolan har en likabehandlingsplan vid 
föräldramöten eller utvecklingssamtal. I samlingar, lek och i samtal gör vi barnen 
delaktiga i det kontinuerliga värdegrundarbetet. Planen finns i papperform på 
avdelningarna och digitalt på förskolans hemsida. 
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9 Förskolans arbete med främjande insatser 
 
Förskolan arbetar efter Lpfö 98, rev. 2010. 
Personalen arbetar medvetet med att inte göra någon skillnad utifrån någon av 
diskrimineringsgrunderna; kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning samt 
trakasserier eller kränkande behandling. Vi arbetar därför medvetet och kontinuerligt 
med begreppen trygghet, respekt och ansvar. Personalen arbetar aktivt med 
konfliktlösningar och att lära barnen sätta ord på sina känslor.  
Personalen har viss kunskap kring olika etniska tillhörigheter, språk, religioner och 
andra trosuppfattningar. Syftet med detta är att skapa förståelse för allas lika värde.  
 
 

10 Förskolans arbete med förebyggande insatser  
Vi vuxna är goda förebilder och vägleder barnen i mötet med varandra och i att hitta 
lösningar i olika konfliktsituationer.  
Vi ger barnen strategier för att undvika att hamna i situationer där någon blir kränkt; 
tex via samtal, diskussioner med barnen och i leken visar vi på rätten att vara olika. 
Vi tränar de yngre barnen till att säga ”stopp” om det är något de inte vill. 
På någon avdelning fortsätter arbetet även detta år med att aktivt arbeta med Lions 
Quest`s fem värdegrundsregler. Rätten att vara olik och att visa på förmåga till 
respekt och solidaritet med varandra kommer vara central i verksamheten med 
Likabehandlingsplanen. Ett gott bemötande och att känna trygghet i gruppen blir 
därför grundstommar under detta år. 
Vi uppmuntrar och bekräftar barnen när de är goda kamrater och visar respekt mot 
varandra. 
Vi försöker att skapa en god vi-känsla på förskolan. 
Förskolans prioriterade mål detta år är att utveckla miljöerna på förskolan så de 
gynnar barnens språkutveckling och samspel mellan varandra. 
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11 Förskolans åtgärder mot diskriminering och 
trakasserier 
 

 
11.1 Diskrimineringsgrund kön 
 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Personalen är 
uppmärksam 
på om 
diskriminering 
förekommer 
på grund av 
kön. 

Ingen får 
utsättas för 
diskriminering 
på grund av 
kön. 

Personalen 
respekterar 
barnens integritet i 
samband med t.ex. 
toalettbesök och 
vattenlek.  
Det pedagogiska 
arbetet utgår från 
ett medvetet 
genus- och 
jämlikhetstänk.. 
  

Kontinuerligt. 1. Förskolechef 
2. Förskolans 

personal 

Personalen följer upp arbetet 
tillsammans med 
förskolechef. 
Uppföljning sker vid 
återkommande avstämning i 
varje arbetslag under 
terminerna. 

 

11.2 Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet 
 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

På förskolan finns 

barn och 
vårdnadshavare 
från olika länder, 
kulturer och med 
olika språk. 
 
 

Ingen får utsättas 

för diskriminering 
på grund av 
sin etniska 
tillhörighet. 
 
 

Personalen har 

kunskap kring 
mångkultur, olika 
etniska tillhörigheter, 
språk, religioner och 
andra 
trosuppfattningar  
Personalen söker vid 
behov ytterligare 
kunskap tex via dialog 
med vårdnadshavarna, 
flerspråkig personal 
eller litteratur. 
 
 

Kontinuerligt. 1. Förskolechef 

2. Förskolans  
      personal 

 

Personalen 

följer upp 
arbetet 
tillsammans 
med 
förskolechef. 
Uppföljning 
sker vid 
återkommande 
avstämning i 
varje arbetslag 
under 
terminerna. 
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11.3 Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning 
 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

På förskolan finns 
barn och 
vårdnadshavare från 
olika länder, kulturer, 
religioner och med 
olika 
trosuppfattningar. 
 

Ingen får utsättas 
för diskriminering 
på grund av 
sin religion eller 
trosuppfattning. 

Barn och 
vårdnadshavarna 
respekteras för sin 
religion eller annan 
trosuppfattning.  
Vid behov – samtal 
med vårdnadshavaren 

Kontinuerligt. 1. Förskolechef 
2. Förskolans 

personal 

Personalen 
följer upp 
arbetet 
tillsammans 
med 
förskolechef. 
Uppföljning 
sker vid 
återkommande 
avstämning i 
varje arbetslag 

under 
terminerna.  

 
11.4 Diskrimineringsgrund funktionshinder 
 

Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 
1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

På förskolan finns 
barn med olika typer 
av 
funktionsnedsättning 
tex. allergi och 
språkstörning.   
  

Inget barn får 
utsättas för 
diskriminering på 
grund av en 
funktionsnedsättning. 
 

Personalen 
arbetar med 
alla barns lika 
värde, behov 
och 
förutsättningar.  
Vid behov 

kontaktas tex 
specialpedagog, 
talpedagog eller 
annan 
kompetens. 
 
 

Kontinuerligt. 1. Förskolechef 
2. Förskolans 

personal 

Kontinuerlig 
uppföljning med 
berörda 
vårdnadshavare 
samt i arbetslagen. 

 
11.5 Diskrimineringsgrund sexuell läggning 
 

Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 
1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Personalen har ett medvetet 
bemötande och 
förhållningssätt.  

Alla familjer 
skall bli lika 
bemötta.  
 
Våra dokument 
skall vara 
neutralt 
utformade. 

Vid behov 
samtal med 
vårdnadshavare.  
 
Personalen ser 
över de 
dokument som 
vi använder i 
verksamheten. 
 

Kontinuerligt. 1. Förskolechef 
2. Förskolans 

personal 

Personalen följer 
upp arbetet 
tillsammans med 
förskolechef. 
Uppföljning sker 
vid 
återkommande 
avstämning i 
varje arbetslag 
under 
terminerna. 
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12 Förskolans åtgärder mot kränkande behandling 

 
12.1 Kränkande behandling 
 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Kränkningar har/ 
kan förekomma. 
Det kan ge sig i 
uttryck som 
kränkande 
handling verbalt 
eller fysiskt. 

Ingen skall bli 
kränkt.  
Alla barn skall bli 
bemötta på ett 
respektfullt sätt. 

Personalen skall vara 
närvarande pedagoger 
skall vara observant 
om vad som händer i 
barngruppen. 
Direkta åtgärder i 
samband med en 
kränkning. 

Stöttning och hjälp 
med konfliktlösning. 
 

Kontinuerligt. 1. Förskolechef 
2. Förskolans 

personal. 

Uppföljning av 
händelser sker vid 
arbetslagsmöten 
och avstämningar. 

 
 

13 Utvärdering och uppföljning 

13.1 Utvärdering av föregående års likabehandlingsplan och 
plan mot kränkande behandling 
 
För att kunna arbeta förebyggande och för att verka för en aktiv främjande 
verksamhet har personalen arbetat på olika sätt. En avdelning har bland annat 
arbetat utifrån Lions Quest´s fem värdegrundsregler, vilka genomsyrat verksamheten 
både genom olika projekt och i det dagliga mötet. Fokus har legat på vikten av att 
lyssna på varandra i lek och aktivitet. Detta har i sin tur, genom det samspel och den 
kommunikation som uppstått i gruppen, tränat barnen i att ta hänsyn och visa 
respekt. Stor vikt har även lagts på att se till barnens välbefinnande och hälsa.  
Resultatet har visat på en ökad lyhördhet och förståelse mellan barnen, samt att 
gruppen som helhet har fungerat väl. 

 
13.2 Utvärdering och uppföljning av innevarande års 
likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 
 
Uppföljning av likabehandlingsplanen sker på avdelningsnivå vid återkommande 
avstämning under terminerna, någon avdelning har punkten med varje vecka vid 
avdelningens veckoplanering. 
Utvärdering av likabehandlingsplanen sker i samband med det systematiska 
kvalitetsarbetet gällande läroplanens Normer och Värden. 
Planen utvärderas i en arbetsgrupp med en representant från varje avdelning 
tillsammans med förskolechef, därefter sammanställs en ny plan för kommande år. 
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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. 

 att det inträffade utreds samt för vilka åtgärder som ska vidtagas, tex om den 
anställda ska stängas av från arbetet genom förvaltningens försorg. Anmälan till 
polis och arbetsmiljöverket sker i förekommande fall av förskolechef/skolledning 
efter samråd med polis. 

 Förskolechef beslutar om vilka stödåtgärder som behöver vidtas. 
 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. 

 
Ansvarig pedagog 

 har huvudansvar för kontakter med barnet, hemmet och förskolechef. 
 informerar barn och vårdnadshavare 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 
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Barnet 
 Skall veta vad planerna innebär och vart de skall vända sig om något händer. 
 
 
Barn som blivit utsatt; 

 Säg ifrån, nej eller stopp, om du tycker att något känns fel. 
 Ropa på hjälp. 

 Kontakta någon vuxen på förskolan, berätta vad som hänt. 

15 Arbetsgång vid incidenter 
 

Den personal som uppmärksammar en kränkande handling skall omedelbart agera 
och utreda händelsen och ansvarar för att händelsen dokumenteras på avsedd 
blankett. 
 
Barn och vårdnadshavare som upplever att de utsatts för en kränkande handling 
skall kontakta någon personal eller förskolechef. 
 
Hantera händelsen enligt ansvarsfördelning och arbetsgång. 
 
Om den som kränker är en vuxen anställd ska förskolechef tillsammans med den som 
uppmärksammat kränkningen utreda händelsen, om förskolechef kränker ett barn 
ska skolchef utreda händelsen. 
 

16 Arbetsgång när vuxen kränker, hotar eller 
misshandlar barn 
 

Agera 
 Reagera genast. 

Gå in och bryt när du ser att det strider mot diskrimineringsgrunderna eller 
kränker 
individen. 

 Om det inte går att bryta, tillkalla akut hjälp av andra vuxna. 
 Vid behov tillkallas polis i första hand av skolledning, i andra hand av annan 

vuxen. 

 En skadebedömning görs och bvc/vårdcentral/sjukhus kontaktas för eventuell 
vård. 

 
Informera 

 Vårdnadshavare ska underrättas av i första hand ansvarig pedagog och i 
andra hand av annan vuxen. 

 Vid situationer där personal ingripit ansvarar denna för att förskolchef/skolchef 
kontaktas snarast. 
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 I de fall där barn berättar om händelsen i efterhand ansvarar den personal 
som fått informationen för att förskolechefen/skolchef och pedagoger 
informeras. 

 
Dokumentera 
 Samtala med samtliga inblandade om vad som hänt. 

 Dokumentera händelsen på särskild blankett, blanketten skall sedan förvaras 
av förskolechef. 

 
Uppföljning 

 Följ upp ärendet tillsammans med berörda; förskolechef, arbetslag, 
vårdnadshavare och barn. Uppföljning ska ske 1-2 veckor efter händelsen. Det 
kan bli aktuellt med flera uppföljningsmöten, då upprättas en handlingsplan. 
 
 

Långsiktiga åtgärder 

 arbeta vidare med långsiktiga lösningar på problemet 
 Vilka lärdomar kan vi dra av det inträffade? 
 Hur förhindrar vi att det inträffade sker igen? 
 Behövs kompetensutveckling? 
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17 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 
 JaNej 

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: 

Diskrimineringsgrund  Kränkande behandling 


 
 

 
 

 

 
  

 

Åtgärder: 

 
 

 

 
 

 
Uppföljningsdatum: 

 

_______________________________ ________________ 

Informationslämnare  Datum 

 
 

_______________________________ ________________ 
Ansvarig förskolechef  Datum 


