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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 Norra 
”Att våra barn lämnar Balsbygdens skolor med goda kunskaper, väl användbara, i sin 
seglats vidare i livet. Att de förvärvat sina kunskaper i en miljö präglad av lek, kreativitet, 
flexibilitet, natur och hållbar utveckling. Att de blivit väl bemötta av en personal med hög 
kompetens och med strävan mot högre måluppfyllelse.” 

3 Övergripande mål för förskolan/skolområdet 
 

Målbild: 
Personalen ska ge barnen en bra grundsyn genom att låta barnen få upptäcka, reflektera 
över och ta ställning i olika situationer.  
Fokus på ”värdeorden” så att alla känner sig trygga och lika mycket värda, äldre som 
yngre. Barnen är medvetna om att vi är olika och visar hänsyn och respekt för varandra  
Bakgrund: Vi behöver öka förståelsen för varandras olikheter och samhällets 
föränderlighet.  

4 Vad står begreppen för i likabehandlingsplanen 
 

4.1 Diskriminering 
 
Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder 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. 

 att 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 hans eller hennes religion 
 att inte missgynna någon med uppfattningar som har sin grund i eller har samband 

med en religiös åskådning ex buddism, ateism mm 
 

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 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. 

 
 

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 
Förskolans personal genomför en gemensam utvärdering ( kartläggning) av planerna i 
slutet av vårterminen. Frågor kring uppföljning/utvärdering diskuteras och påverkar 
verksamhetens utformning. 
Arbetet med att uppfylla målen i planerna sker fortlöpande genom att vi följer upp och 
reviderar dem i förhållande till hur de fungerar i samband med incidenter och i samtal med 
barn och föräldrar. Vi anmäler incidenter i Flexite så att de dokumenteras och vid behov 
följs upp, vi har varje år en enkätundersökning ställd till våra föräldrar där aktuella frågor 
finns, vi visar och informerar våra föräldrar om likabehandlingsplanen på våra 
föräldramöten. Förskolechefen ansvarar för att arbetet genomförs. 

 

7 Framtagande av planerna / 8 Skolans förankringsarbete  
Dessa planer är framtagna i ett samarbete mellan förskolechef, pedagoger, elevhälsan och 
övriga medarbetare. Arbetet har skett i olika gruppkonstellationer där de olika 
professionerna har samarbetet och konkretiserat innehållet.  
Vid föräldramöten och i Balsbygdens föräldraförening diskuteras planerna och föräldrarna 
ges möjlighet att lämna sina synpunkter på innehållet.  
Ett förankringsarbete sker också under kartläggningen då resultatet blir en pågående 
revidering av förskolans ordnings-/trivselregler/värdeord så att arbetet överensstämmer 
med målen i planerna. 
 

9 Förskolans arbete med främjande insatser 
Fokus på vår vision ” Att våra barn lämnar Balsbygdens skolor med goda kunskaper, väl 
användbara, i sin seglats vidare i livet. Att de förvärvat sina kunskaper i en miljö präglad 
av lek, kreativitet, flexibilitet, natur och hållbar utveckling. Att de blivit väl bemötta av en 
personal med hög kompetens och med strävan mot högre måluppfyllelse”. Vi arbetar 
intensivt med att stärka barnens identitet - genom att aktivt hjälpa varje barn att våga 
uttrycka sig såväl enskilt som i grupp, - genom att låta barnen träna sig att lyssna på 
varandra därför att allas åsikt är viktig. Vi är nära eller ingår i barnens lek för att fånga 
upp klimatet i gruppen och för att stötta barnen vid konflikter. Avdelningens fastlagda 
trivselregler, korrekt bemötande av varandra och språkbruk bearbetas kontinuerligt. 
Arbetar med att medvetandegöra barnen om att vi är olika och visar hänsyn och respekt 
för varandra.  

10 Förskolans arbete med förebyggande insatser  
Arbete med att ta fram riskfaktorer:  
Personalen har ständigt uppdraget att uppmärksamma alla barns välbefinnande såväl inne 
som ute och därmed att handla om en incident uppstår. Vid höstterminsstarten informeras 
föräldrar om likabehandlingsplanen. Barnen tillåts uttrycka alla sorters känslor och får ta 
konsekvenser för sitt handlande, både negativt och positivt. Vi är nära eller ingår i barnens 
lek för att fånga upp klimatet i gruppen. Återkommande diskussioner i arbetslaget 



 

 

angående barnets sociala utveckling som sedan lyfts till föräldrarna via – daglig 
tamburkontakt, - inskolningssamtal/utvecklingssamtal, föräldramöten, 
föräldraföreningsmöte. Fastlagda trivselregler, korrekt bemötande av varandra och 
språkbruk följs upp kontinuerligt. 
 

11 Förskolans åtgärder mot diskriminering och trakasserier 
 
11.1 Diskrimineringsgrund kön 
 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Att vi är 
medvetna om 
att inte 
kategorisera 
pojkar och 
flickor, att vi 
utgår från 
barnet som 
individ och 
uppmuntrar till 
alla lekar 

Att det ska 
synas i vår 
verksamhet 
att vi inte gör 
skillnad på 
pojkar och 
flickor, 
barnet ska få 
välja lek efter 
eget intresse. 
Väcka 
barnets 
nyfikenhet till 
nytt material 
och nya lekar 

Att detta mål alltid 
ska vara en 
självklarhet vid 
våra planeringar. 
Att erbjuda lekar till 
alla barn oavsett 
kön. 

Löpande 
under 
läsåret 
med start i 
augusti 

 
1. Förskolechef 
2. Arbetslagen 

Vid våra arbetslagsplaneringar 
Utvärdering vid terminsslut 

 

11.2 Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet 
 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Vi har en 
begränsad 
mångfald på vår 
förskola.  

Att våra barn 
ska känna 
delaktighet i sin 
egen kultur och 
en förståelse 
och respekt för 
andra kulturer 

Att skapa möjligheter 
genom t.ex. samtal, 
litteratur, drama, 
film m.m. för våra 
barn att komma i 
kontakt med olika 
kulturer  

Löpande 
under 
läsåret med 
start i 
augusti 

1. Förskolechef 
2. Arbetslagen 

Vid våra 
arbetslagsplaneringar 
Utvärdering vid 
terminsslut 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11.3 Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning 
 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Vuxnas 
förhållningssätt ska 
vara öppet för olika 
trosuppfattningar 

Att få nyfikna barn 
som är öppna för 
vad olika 
trosuppfattningar 
kan tillföra 

Bearbeta barnens 
upplevelser och 
tankar i rollek 

Löpande 
under 
läsåret vid 
start i 
augusti 

1. Förskolechef 
2. Arbetslagen 

Utvärdering 
vid terminsslut 

 
11.4 Diskrimineringsgrund funktionshinder 
 

Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 
1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Allas lika 
värde 

Underlätta och 
hjälpa den som 
har någon 
form av 
funktionshinder 

Förändra 
arbetssättet 
och den 
fysiska 
miljön 
utifrån 
barnets 
behov 

Löpande 
under 
läsåret 
med start i 
augusti 

1. Förskolechef 
2. Arbetslagen 
3. Vårdnadshavare 

Vid föräldrasamtal och 
arbetslagsplanering se över så 
dokumenten är fullständiga och 
gällande. 

 
11.5 Diskrimineringsgrund sexuell läggning 
 

Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 
1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Arbete utifrån 
barnens frågor i 
ämnet 

Skapa förståelse för 
människors olikhet i 
fråga om sexuell 
läggning utifrån olika 
familjekonstellationer 

Temasamlingar 
för att 
bearbeta de 
tankar barnen 
har 

Löpande 
under 
läsåret 

1. Förskolechef 
2. Förskolläraren 
3. Arbetslagen 

Utvärdering 
vid 
terminsslut 

 



 

 

12 Förskolans åtgärder mot kränkande behandling 

 
12.1 Kränkande behandling 
 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Dagens språkbruk 
 
 

 
Gott bemötande av 
varandra 
 
 
Förankring av 
likabehandlingsplanen 
 
 
 
Fysisk trygg miljö 

Ett vårdat 
språk- 
nolltolerans 

 
Gemensamma 
trivselregler 
 
 
Innebörden av 
kränkande 
behandling, 
trakasserier 
 
Kartläggning av 
riskplatser 

Arbetsmetoder för 
att tydliggöra 
detta för barnen 

 
Barnens 
delaktighet i 
nedtecknandet 
 
Kontinuerlig 
uppföljning 
 
 
 
Kontinuerlig 
uppföljning av 
platserna ex. 
skyddsronder 

Löpande 
med start 
i augusti 

1. Förskolechef 
2. Arbetslagen 

Kontinuerlig 
uppföljning 
 

 
Diskussioner, 
dokumentation 
och utvärdering 
 
Utvärdering vid 
terminsslut 
 
 
 
Kontinuerlig 
uppföljning 

 
 

13 Utvärdering och uppföljning 

13.1 Utvärdering av föregående års likabehandlingsplan och plan 
mot kränkande behandling 
För samtliga diskrimineringsgrunder gäller att utvärdering och uppföljning ska  
göras kontinuerligt genom samtal mellan pedagoger och barn, genom olika  
återkommande enkätundersökningar, genom regelbundna diskussioner i arbetslag och 
föräldraförening. Det är viktigt att all personal på förskolan arbetar för att frågor av detta 
slag tas upp i sitt naturliga sammanhang och att diskussionerna präglas av öppenhet, 
allvar och tolerans och inte undviks då det ibland kan vara svåra frågor.  
Frågor om likabehandling ska ständigt diskuteras och ha inflytande över verksamhetens 
utformning. Kunskap och medvetenhet ska leda till attitydförändringar och synliggöra 
ojämställda och ojämlika förhållanden. Jämställdhet och jämlikhet ger högre kvalitet 
genom att alla människors olika erfarenheter tas till vara oavsett tillhörighet eller 
bakgrund.  
 
 
 
 
 



 

 

13.2 Utvärdering och uppföljning av innevarande års 
likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 

Vardagliga samtal med barnen kring värdegrundsarbete. 
Föräldrarna informeras vid föräldrasamtal och i föräldrarådet om planerna. 
Utvärdering sker vid arbetslagens planering/reflektion löpande under läsåret, 
på husmöten samt på förskolans planeringsdagar under läsåret. 
 

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. 

 
Ansvarig 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 



 

 

 
Barnet 

 skall veta vad planerna innebär och vart de skall vända sig om något händer. 
 

15 Arbetsgång vid incidenter 
 
1. Skaffa dig en bild av händelsen.  
2. Kontakta pedagog och vid behov förskolechef  
3. Pedagog kontaktar vårdnadshavare till de inblandade.  
4. Följ upp med fortsatta samtal och kontroll  
5. Dokumentera på därför avsedd blankett.  
6. Fortsätt hantera händelsen enligt ansvarsfördelningen.  
 
Så här arbetar personalen:  

 Vuxennärvaro  
 Direkt tillsägelse från vuxen  
 Alla vuxna som bevittnar något otillåtet stannar upp, säger till, står kvar och är 

redo att samtala med de aktuella barnen/eleverna.  

 Det väsentliga som sker i och med samtalet är:  
          att något görs  

 budskapet till de aktuella barnen - och till andra barn på förskolan – är  
          att de vuxna bryr sig  

 information/samtal med föräldrarna  

16 Arbetsgång när vuxen kränker, hotar eller misshandlar 
barn 
1. Gå in och bryt när du ser att det strider mot diskrimineringsgrunderna eller kränker  
individen.  
2. Om det inte går att bryta, tillkalla akut hjälp av andra vuxna.  
3.Vid behov tillkallas polis i första hand av skolledning, i andra hand av annan vuxen.  
4. En skadebedömning görs och bvc/vårdcentral/sjukhus kontaktas för eventuell vård  
5. Vårdnadshavare ska underrättas av i första hand ansvarig pedagog och i andra hand av  
annan vuxen.  
6. 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, tex 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 
rektor och pedagoger informeras.  
7. Anmälan till polis och arbetsmiljöverket sker i förekommande fall av 
förskolechef/skolledning efter samråd med polis.  
8.Ärendet dokumenteras på avsedd blankett.  



 

 

9. Förskolechef/skolchef beslutar om vilka stödåtgärder som behöver vidtas. Bedömning 
måste göras om det är lämpligt att berörd personal och elev skall ha fortsatt kontakt.  
10. Förskolechef/skolchef ansvarar för att uppföljning sker.    



 

 

 

15 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: 

Diskimineringsgrund  Kränkande behandling 

 

 

 
 

 
 

  

 

Åtgärder: 

 
 

 
 

 

 
Uppföljningsdatum: 

 

_______________________________ ________________ 

Informationslämnare  Datum 
 

 

_______________________________ ________________ 
Ansvarig förskolechef  Datum 


