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Främja, förebygg, upptäck och åtgärda
Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.
Planen omfattar även aktiva insatser för att verka för barns och elevers lika rättigheter och åtgärder för
att motverka diskriminering.
Planen bygger på:



Skollagens kapitel 6
Diskrimineringslagens kapitel 3

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med
respekt. Arbetet för likabehandling är en del av förskolan och skolans
värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla barn
och elevers lika rättigheter och möjligheter - oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
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1. Lagstiftningen
Skolans arbete mot kränkande behandling regleras i 6 kap. Skollagen. I detta kapitel finns regler om
aktiva åtgärder mot kränkande behandling. Varje förskola och skola ska bedriva ett målinriktat arbete
för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Förebyggande åtgärder ska genomföras och
en plan ska upprättas årligen för att förhindra kränkande behandling. Vidare fastställs skyldigheten att
anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
I 3 kap. Diskrimineringslagen finns regler om aktiva åtgärder mot diskriminering.
Förskola och skola har en skyldighet att aktivt arbeta med åtgärder riktade mot de sju
diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och
ålder. Skyldigheten omfattar även att ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella
trakasserier.
Arbetet med aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande genom ett fortlöpande
arbete i fyra steg, undersöka, analysera, åtgärda samt utvärdera och följa upp. I detta arbete ingår även
att ta fram riktlinjer och rutiner mot trakasserier.
Rektorns skyldighet att anmäla kränkningar till huvudmannen är direkt kopplad till huvudmannens
skyldighet att skyndsamt utreda vad som hänt. Därför måste även rektorn eller förskolechefen göra sin
anmälan till huvudmannen skyndsamt. Ett exempel på vad Skolinspektionen i ett beslut inte tyckt är
tillräckligt skyndsamt är en månad. I det enskilda fallet hade en skola ett arbetssätt och en rutin som
gjorde att det gick upp till en månad innan de anmälde kränkande behandling till huvudmannen. Det
var inte tillräckligt skyndsamt i skollagens mening, menade Skolinspektionen.
Om huvudmannens utredning om kränkande behandling leder till att man vidtar åtgärder mot en
enskild person räknas det som myndighetsutövning. Då har eleven och vårdnadshavaren rätt att få ta
del av information i ärendet, till exempel dokumentation om uppgifter och beslut och motivering av
beslut. I 29 kapitlet 10 § skollagen finns det hänvisningar till alla de rättigheter man har i samband
med myndighetsutövning i skolan.
En löpande dokumentation ska göras av det arbete som bedrivs på grupp- och organisationsnivå. Av
dokumentationen ska det framgå om det avser diskriminering, trakasseri eller kränkning. Om
dokumentationen ska göras digitalt används G-Suite – team-drive. Det är då mycket viktigt att beakta
att inga känsliga uppgifter får framkomma. På individnivå sker dokumentationen i mall från
metodboken.
Personalen i förskolan och skolan har också en viktig roll i att upptäcka när barn far illa eller när det
finns risk för det. Enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen har alla förskolor och skolor, inklusive var och
en av de anställda i verksamheten, en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de i sin
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Den som omfattas av
anmälningsskyldigheten har också en skyldighet att lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse för
utredningen av ett barns behov av skydd och stöd.

4 (15)

2. Plan mot kränkningar, diskriminering och trakasserier
Målsättningen med planen är att



främja allas lika rättigheter
vara ett konkret verktyg i arbetet för att förebygga och motverka diskrimineringar, trakasserier
och kränkande behandling

Inom barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad ska varje verksamhet årligen upprätta en plan.
Planen ska finnas tillgänglig på förskolans eller skolans hemsida.

3. Definitioner
Kränkning
Ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller
elevers värdighet. Kränkningar kan vara fysiska, verbala, psykiska och/eller ske via sociala medier.
Begreppet ”kränkande behandling” tolkas brett och omfattar alltifrån fysiska kränkningar som slag och
sparkar, verbala kränkningar som skällsord, tillmälen och nedlåtande kommentarer till mer subtila
psykiska eller sociala kränkningar som utfrysning och andra former av medveten uteslutning. De
exempel som ges här är inte uttömmande och kränkningar kan förekomma i många andra former.
Det är barnet eller eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är
oönskat. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt lagen måste kränkningen vara
märkbar och tydlig. Den som kränker någon måste också förstå att uppträdandet upplevs som
kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett beteende är kränkande, men om det inte är det
så måste barnet eller eleven klargöra för den som kränker att beteendet är ovälkommet. Barnet eller
eleven kan också ta hjälp av personalen i verksamheten. Vad som är kränkande behandling måste
avgöras i varje enskilt fall. Det är viktigt att komma ihåg att yngre barn inte alltid kan förmedla sina
känslor på samma sätt som äldre barn och vuxna.

Diskriminering
En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller
kränks, och detta har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan
vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och
instruktioner att diskriminera är former av diskriminering.

Trakasserier
Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av
de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, gester eller utfrysning.
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Förutom
kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan
också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

5 (15)

4. Organisatorisk ansvarsfördelning
Enligt 1 kap. 5 § skollagen ska var och en som verkar inom utbildningen främja de mänskliga
rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Huvudmannen
Ansvar för personalen
Ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i 6 kap. skollagen, när den handlar i
tjänsten eller inom ramen för uppdraget. (6 kap. 5 § skollagen)
Målinriktat arbete
Se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka
kränkande behandling av barn och elever.
Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling
Se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för
kränkande behandling.
Plan mot kränkande behandling
Se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga
och förhindra kränkande behandling av barn och elever.
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.(6 kap. 6-10 §§ skollagen)

Skolchef
Skyndsamt anmäla till huvudmannen
Skyndsamt anmäla till huvudmannen, Barn- och utbildningsnämnden, via blankett i metodboken vid
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier
eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen i samband med verksamheten.
Skyldigheten att anmäla gäller alla händelser som kan vara kränkande behandling, trakasserier som
sexuella trakasserier. Skolchefen ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan
hen gör anmälan.
Följa upp anmälningar
Ansvarar för att skyndsamt följa upp av rektor anmälda fall av kränkningar, diskriminering och
trakasserier.

Rektor
Skyndsamt anmäla till skolchefen
Skyndsamt anmäla till skolchefen, via blankett i metodboken vid kännedom om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt
som avses i diskrimineringslagen i samband med verksamheten.
Skyldigheten att anmäla gäller alla händelser som kan vara kränkande behandling, trakasserier som
sexuella trakasserier. Rektor ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan hen
gör anmälan.
Upprätta plan mot diskriminering och kränkande behandling
Ansvarar för att plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättas varje år, att planen hålls
aktuell, följs upp och finns tillgänglig på hemsidan.
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Dokumentation enligt gällande rutiner
Ansvarar för att dokumentationen sker enligt gällande rutiner av händelser som kan betecknas som
diskriminering eller kränkande behandling.
Säkerställa stöd åt elever
Ansvarar för att stöd ges till elever som utsatts för diskriminerande eller kränkande behandling samt
att stöd ges till den som orsakat händelsen.
Elevhälsan delaktig
Ansvarar för att elevhälsan är delaktig i arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskrimineringar.
Anmälan till socialnämnden
Ansvarar för att göra en anmälan till socialnämnden när det finns en misstanke om att ett barn far illa.
enligt 14 kap. §1 socialtjänstlagen.
Kontakt med polis
Ta ställning till kontakt med polis för samråd och att eventuellt anmäla. Se gällande rutin i
Metodboken.

Förskolans och skolans medarbetare
Skyndsamt anmäla till rektor
Skyndsamt anmäla till rektor, via blankett i metodboken vid kännedom om att ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som
avses i diskrimineringslagen i samband med verksamheten.
Skyldigheten att anmäla gäller alla händelser som kan vara kränkande behandling, trakasserier som
sexuella trakasserier. Rektor ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan hen
gör anmälan.
Kontakt med barnet eller eleven och förälder
Ansvarar för kontakter med barnet eller eleven och vårdnadshavare.
Informera om plan mot diskriminering och kränkande behandling
Informera elever och föräldrar om plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Arbetslaget
Ge stöd och hjälp att hantera situationer
Ge stöd och hjälp att hantera situationer med anknytning till handlingsplanen
Arbeta med frågor som rör värdegrund, bemötande, kränkningar, trakasserier och
diskriminering
Diskutera och arbeta med barn och elever med frågor som rör värdegrund, bemötande, kränkningar,
trakasserier och diskriminering.
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5. Mål för förskolans/skolans värdegrundsarbete
De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de
värden som vårt demokratiska samhälle vilar på.
Värdegrunden omfattar






Människolivets okränkbarhet
Individens frihet och integritet
Alla människors lika värde
Jämställdhet mellan könen
Solidaritet mellan människor

Det är dessa värden som ska förmedlas och alla medarbetare ska främja aktning för människans
egenvärde och vår gemensamma miljö.
Pedagogerna ska agera som goda förebilder och ta ett gemensamt ansvar för alla barnen på förskolan.
Värdegrundsarbetet och Likabehandlingsplanen ska finnas närvarande i planering, genomförande och
utvärdering av förskolans utbildning likväl som i de dagliga samtalen på förskolan med barnen,
vårdnadshavarna och pedagoger emellan.
Vi arbetar med att skapa en god gruppkänsla på hela förskolan, exempelvis genom att samarbeta mer i
team än avdelningsvis, vilket ger en större tillgång till trygga vuxna, samt att bjuda in till
gemensamma aktiviteter teamen emellan.
Vid inköp av nytt lekmaterial ska medvetna val göras för att ge barnen ökade möjligheter att bredda
sina lekmönster samt val av aktiviteter (Lpfö18, s 8).
Ansvarig för genomförande: Rektor Maria Werngren
Uppföljning ska ske: 2021-01-22

Utvärdering ska ske: 2021-06-11

Ansvariga: Förskolans SKA-grupp bestående av utvecklingsledare Bodil Bengtsson tillsammans
med förskollärarna Anna-Clara Lindkvist, Catharina Andersson, Susanne Olsson, Elin Andersson,
Pauline Gustavsson, Eva Olsson, Maria Nilsson och Josefin Bengtsson som representerar sina
respektive avdelningar/team.
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6. Främjande och förebyggande arbete
6.1 Främjande arbete
Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling
i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans 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 skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga
och utvecklas.











Vi pedagoger ska i vårt språkbruk och vårt agerande alltid vara goda förebilder för barnen och
ha ett gott och ansvarsfullt bemötande.
Vi accepterar inga kränkningar, varken i ord eller handling.
Vi är alltid välkomnande och visar barnen att vi tycker det är roligt och värdefullt att just de
kommer till förskolan.
Vi pedagoger är närvarande, inlyssnande och stöttande i lek- och rutinsituationer, såväl
planerade som spontana.
Vi arbetar aktivt med att erbjuda barnen verktyg för konflikthantering samt att utveckla deras
förmåga att sätta ord på sina känslor.
Vi arbetar för en välkomnande verksamhet, exempelvis genom att bjuda in varandra till
aktiviteter i tvärgrupper.
Vårt förskolebibliotek erbjuder möjligheter till samarbete och möten över
avdelningsgränserna.
Medvetna val utifrån förskolans värdegrundsuppdrag görs vid inköp av material och medier
till vårt Förskolebibliotek.
Inom ramen för våra kollegiala samtal kommer pedagogerna att samtala kring förskolans
värdegrund och uppdrag, som en del av implementeringen av Lpfö18.

Ansvarig för genomförande: Rektor Maria Werngren
Uppföljning ska ske: 2021-01-22

Utvärdering ska ske: 2021-06-11

Ansvariga: Förskolans SKA-grupp bestående av utvecklingsledare Bodil Bengtsson tillsammans med
förskollärarna Anna-Clara Lindkvist, Catharina Andersson, Susanne Olsson, Elin Andersson, Pauline
Gustavsson, Eva Olsson, Maria Nilsson och Josefin Bengtsson som representerar sina respektive
avdelningar/team.

6.2 Förebyggande
Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling som finns i verksamheten.


Värdegrundsarbetet ska finnas närvarande i planering, genomförande och utvärdering av
förskolans utbildning, vilket underlättas genom ett konsekvent användande av Planeringsoch reflektionsprotokollet.



En bra inskolning ger trygga barn och vårdnadshavare. Det lägger en grund till goda
relationer mellan förskolan och vårdnadshavarna.



Vi arbetar med att stärka barnens självkänsla och förmåga att stå emot negativt grupptryck,
genom att vara närvarande pedagoger som stöttar barnen vid konflikter samt erbjuda
verktyg för att motverka kränkande behandling mot dem själva eller andra.



Vid inköp av nytt lekmaterial ska medvetna val göras för att ge barnen ökade möjligheter att
bredda sina lekmönster och val av aktiviteter (Lpfö18, s 8).
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Pedagogerna på förskolan har ett gemensamt ansvar för alla barnen på förskolan.



Vi arbetar kollegialt med meningsskapande samtal för att bygga en samsyn baserat på respekt,
lyhördhet och förståelse för andra individers perspektiv utifrån vårt professionella uppdrag.

Vi arbetar för en helhetssyn och en Vi-känsla på vår förskola, exempelvis genom att
samarbeta, hjälpa och stötta varandra, såväl inom som mellan teamen.

Ansvarig för genomförande: Rektor Maria Werngren
Uppföljning ska ske: 2021-01-22

Utvärdering ska ske: 2021-06-11

Ansvariga: Förskolans SKA-grupp bestående av utvecklingsledare Bodil Bengtsson tillsammans med
förskollärarna Anna-Clara Lindkvist, Catharina Andersson, Susanne Olsson, Elin Andersson, Pauline
Gustavsson, Eva Olsson, Maria Nilsson och Josefin Bengtsson som representerar sina respektive
avdelningar/team.

7. Kartläggning av nuläget









Kartläggning av nuläget sker genom observationer i den dagliga utbildningen.
De dagliga samtalen med barnen är viktiga och att vi är lyhörda inför barnen och
deras vårdnadshavare.
Utvecklingssamtal erbjuds årligen och utöver det vid behov. Bearbetning av
kommunens årliga trivselenkät genomförs på förskolan.
Kontinuerliga samtal i barngruppen och ett aktivt värdegrundsarbete sker på
avdelningarna, både vid behov och i förebyggande syfte, utifrån avdelningarnas
arbete kopplat till Lpfö18 2.1 Normer och värden.
Pedagogiska diskussioner inom kollegiet samt dokumentation används också
som underlag.
Kartläggning sker också i samband med barnkonferenser där pedagoger från
respektive avdelningar, specialpedagog samt förskolans rektor reflekterar över
klimatet i barngrupperna.

Ansvarig för genomförande: Rektor Maria Werngren
Uppföljning ska ske: 2021-01-22
Utvärdering ska ske: 2021-06-11
Ansvariga: Förskolans SKA-grupp bestående av utvecklingsledare Bodil Bengtsson tillsammans med
förskollärarna Anna-Clara Lindkvist, Catharina Andersson, Susanne Olsson, Elin Andersson, Pauline
Gustavsson, Eva Olsson, Maria Nilsson och Josefin Bengtsson som representerar sina respektive
avdelningar/team.

8. Framtagande av planerna
Planen är framtagen i samarbete mellan rektor, utvecklingsledare samt personal på förskolan, i
huvudsak förskolans SKA-grupp bestående av en pedagog från varje avdelning med särskilt ansvar att
leda det systematiska kvalitetsarbetet på den egna avdelningen.
Arbetslagen diskuterar och analyserar innehållet utefter sitt arbete i barngrupperna, därefter
återkopplar de via SKA-gruppen till utvecklingsledare och rektor som sammanställer och tar fram
den nya planen.
Ansvarig för genomförande: Rektor Maria Werngren
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Uppföljning ska ske: 2021-01-22

Utvärdering ska ske: 2021-06-11

Ansvariga: Förskolans SKA-grupp bestående av utvecklingsledare Bodil Bengtsson tillsammans med
förskollärarna Anna-Clara Lindkvist, Catharina Andersson, Susanne Olsson, Elin Andersson, Pauline
Gustavsson, Eva Olsson, Maria Nilsson och Josefin Bengtsson som representerar sina respektive
avdelningar/team.

9. Förankringsarbete
Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig på varje avdelning samt på förskolans hemsida.
Vårdnadshavarna ska informeras om Likabehandlingsplanen samt vårt arbete med värdegrunden
vid föräldramöten, utvecklingssamtal och i de dagliga mötena på förskolan, där vi också samtalar
om hur de som vårdnadshavare kan agera i situationer som anknyter till förskolans
likabehandlingsarbete. På samma sätt pratar vi med barnen om allas lika värde och om hur man
ska vara mot varandra utifrån förskolans styrdokument Lpfö18 2.1 Normer och värden.
Eftersom Näsbyvillan de senaste åren har varit under stor utveckling och vuxit, både till antal barn
och avdelningar, så har en stor andel nya medarbetare rekryterats. Därför har en handlingsplan
tagits fram för introduktion av nya medarbetare (mentorssamtal) där Planen mot kränkande
behandling, diskriminering och trakasserier är en punkt, likaså Barnkonventionen.
Ansvarig för genomförande: Rektor Maria Werngren
Uppföljning ska ske: 2021-01-22

Utvärdering ska ske: 2021-06-11

Ansvariga: Förskolans SKA-grupp bestående av utvecklingsledare Bodil Bengtsson tillsammans
med förskollärarna Anna-Clara Lindkvist, Catharina Andersson, Susanne Olsson, Elin Andersson,
Pauline Gustavsson, Eva Olsson, Maria Nilsson och Josefin Bengtsson som representerar sina
respektive avdelningar/team.

10. Utvärdering
Planen ska årligen utvärderas.

Föregående års plan
Under det gångna läsåret har vi arbetat med vår Plan mot kränkande behandling, diskriminering och
trakasserier på olika plan, i barngrupperna och inom kollegiet.

Det utvecklingsarbete som påbörjades under förra läsåret, då avdelningar gjordes om från nio
till åtta och delades in i team Blå, Grön, Röd och Gul har fortsatt. Insatsen Tillsammans mot
Hjärtebacke har sjösatts av förskolans rektor och skolområdets utvecklare med sikte på att
bygga en god och stabil grund inför flytt till vår nya förskola under ht-21. Ett framgångsrikt
teamsamarbete kräver en god framförhållning, organisation, kommunikation samt förståelse
för andras perspektiv. Detta är frågor som vi samtalar kring kollegialt och kontinuerligt och
teamsamarbetet har utvecklats under det gångna läsåret då all pedagogisk personal fortbildas i
frågor kopplat till organisation i team utifrån barnperspektivet, meningsskapande samtal och
det professionella uppdraget. Att våra strukturella förutsättningar (som arbetslag inom samma
team men på olika våningsplan) skiljer sig påverkar samarbetet. Några team samarbetar
främst på morgnar och eftermiddagar medan andra samarbetar under större delen av dagen.
Vid frånvaro av personal minskar det sårbarheten och vi kan redan nu märka goda effekter.
Fler pedagoger att bygga relationer med skapar en ökad trygghet och tillgänglighet som vi ser
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exempel på då vi är ute på gården eller i vårt förskolebibliotek genom att både barn och
vårdnadshavare från olika/andra avdelningar kommer för att hälsa eller prata.
Vår goda relation med vårdnadshavarna grundar sig på ett gott bemötande redan från
inskolningen och ett stort fokus på det enskilda barnets behov och förutsättningar. Vi
utvecklar vår undervisning genom en god struktur, tydlighet och inramning. Upprepning och
konkreta föremål är viktiga inslag som utvecklar språket och stärker barnets självkänsla och
förmåga att stå emot negativt grupptryck.
Vi ser att pedagogerna har ett gott arbetsklimat, där allas åsikter är viktiga. Vi visar barnen att
vi lyssnar på varandra och att alla är lika mycket värda. I verksamheterna förs resonemang om
hur vi kan utveckla vårt arbete för att motverka kränkande behandling. Vi pratar om genus
och hur vi ska utmana våra egna värderingar. Vi reflekterar kring våra lekmiljöer och hur vi
ska utveckla dem så att de är tillgängliga för alla barn. Alla barn, oavsett könstillhörighet, får
leka med vilka leksaker de vill oavsett hur de är normativt könskodade.
Vi pedagoger känner ett ansvar för barnen på förskolan både ute och inne. Vi tar emot barn
och föräldrar med ett leende och välkomnar genom att fråga hur morgonen har varit. Vid
hämtning möter vi upp berättar vad som hänt under dagen, och då inte enbart kring det mer
basala som sov- och matrutiner utan med fokus på barnets lärande och utveckling, samtal som
vi känner har bidragit till att vi har goda relationer till föräldrar och effekten att de kommer till
oss och frågar om de undrar något.
Vi kan se att genom att vi vuxna tänker på att vi är förebilder i vårt bemötande av andra
människor så har det fått effekter på barnen. Att vi pedagoger känner ansvar för alla barn på
vår förskola och att vi tagit vara på de tillfällen som getts att lära känna barnen på de andra
avdelningarna har resulterat i att barnen ofta kommer och möter upp ute på gården och vill
visa något, samtala en stund eller vill att vi ska vara med och leka. Samarbetet mellan oss
pedagoger bidrar till en hjärtlig stämning. Barnen visar glädje när de kommer till
förskolan. De pratar trevligt till varandra och är välkomnande mot varandra. Vi pedagoger är
närvarande och stöttande i alla situationer. Vi befinner oss mycket på golvet och nära barnen.
Det är där vi ser, hör och uppfattar alla nyanser och kan visa och ge barnen verktyg vid
konflikthantering. Genom att vi arbetat aktivt med stopptecken har vi gett barnen verktyg att
kunna säga ifrån när något är fel och därmed motverka kränkande behandling. Här hittar vi
också tillfälle att lyssna på barnen och hjälpa dem att sätta ord på sina känslor.
I barngrupperna förs kontinuerligt samtal med barnen kring vikten av att bemöta varandra
med respekt, förståelse och empati. Visst uppstår det konflikter och missförstånd men då vi
vuxna är närvarande finns vi där för att hjälpa dem att komma vidare och förstå varandra vid
behov. Detta gäller både små som stora barn, vilket också bidrar till en naturlig övergång från
småbarn till storbarnsavdelning. Som en följd av detta positiva teamsamarbete ser vi att de
äldre barnen tar hand om och vägleder de yngre. Det händer allt oftare att de själva löser
konflikter och kommer fram till lösningar. Vi hör att de använder ordet stopp. Vi ser att
barnen använder stopptecken när de känner sig orättvist behandlade. Vi hör och ser att barnen
använder verktyg vid konflikt såsom orden “snäll”. Vi ser trygga barn som vågar mer än
tidigare visa sina känslor och tar ställning till det som är bra eller inte. Störst resultat märker
vi när vi delar in barnen i grupper. Där vågar de tysta och försiktiga barnen ta mer plats
genom att prata och delta mer aktivt. Vi ser att barnen samarbetar bättre nu och lyssnar på
varandra. Vi har barn som visar mer empati för varandra när de hjälper varandra vid t.ex

12 (15)

påklädning, ner för trappan eller vid matsituationen. “Ska jag hjälpa dig” är också något vi
hör barnen säger till varandra. Närvarande vuxna som finns med barnen för att fånga upp det
som händer i leken och som hjälper dem att hitta lösningar har lett till att barnen i högre grad
använder språket för att lösa meningsskiljaktigheter i leken.
Våra prioriterade mål under läsåret har varit kopplade till ett språkfrämjande arbete. Som
extra stöd har en didaktisk insats i form av kollegiala samtalsgrupper genomförts kring
boksamtal och rutinsituationer, vilket gett effekt i barngrupperna. Vi märker att barnens
ordförråd, både hos pojkar och flickor, har ökat och att barnen sinsemellan argumenterar för
sina rättigheter. De bjuder också in varandra i sina lekar och visar glädje för varandra. Vi har
numera mest glada och trygga barn som vågar säga sin mening, men som också blivit
medvetna om att de inte alltid får sin vilja igenom. Vi ser att barnen visar större förståelse för
varandra och accepterar varandras olikheter. De pratar om att turas om och att dela med sig på
ett helt annat sätt än de gjorde i början av höstterminen. Då var fokus mest på vad de själva
ville och att vara först. Numera månar barnen om varandra, vill till exempel gärna veta var
kompisarna finns när de inte befinner sig på förskolan. De kommer och hälsar och ger
kompisen en kram i kapprummet. De tröstar varandra och tar hand om varandra. Barnen är
hjälpsamma mot varandra i rutinsituationer. I kapprummet plockar man fram kompisens
kläder, eller hjälper till att dra upp blixtlåset i jackan. Vi ser att när barngruppen är större sker
en tydligare uppdelning pojkar/flickor. Vi ser dock ingen skillnad ur genusperspektiv på så
sett att barn specifikt uttrycker att de bara vill leka med pojkar respektive flickor. Det tycks
mer handla om hur barnen är olika som individer.
De resultat vi ser tror vi beror på att vi pedagoger har skapat en trygghetskänsla i barngruppen
genom att vi varit närvarande, barnen har kommit till oss när de har upplevt konflikter som de
inte kunnat lösa, och vi har löst dem tillsammans. Vi har diskuterat känslor, hur vi kan agera
för att det ska kännas bra. Att vi pedagoger uppmanat och stöttat barnen i att bjuda in
varandra i leken har bidragit till att alla nu leker med alla oavsett kön och även att vi har
uppmuntrat och berömt barnen när de hjälpt varandra i påklädning- och matsituationer.
Vårt förskolebibliotek har också varit en tydlig tillgång i arbete med likabehandling. Inte
enbart erbjuder det fler miljöer för berättelser, fantasi och skapande, det erbjuder också nya
mötesplatser för såväl barnen som pedagogerna, vilket vi menar har främjat Vi-känslan på
förskolan som helhet. Inköpen till biblioteket har gjorts med tydlig medvetenhet. Den ökade
tillgången på böcker och annan media som främjar samtal kring värdegrundsfrågor och
likaarbetet har gett effekt. Med böckernas hjälp har barnen involverats i boksamtal utifrån
deras egna frågeställningar, exempelvis kring flickor och pojkar (ex. Alfons och Milla),
känslor (ex. Varför gråter pappan?) eller könsnormer och traditionella familjekonstellationer
(ex. Vi odlar smultron). Annan litteratur som använts är Kompis-böckerna av Linda Palm och
även Barnkonventionen som i synnerhet ”5-årsgruppen” har arbetat med kring barns
rättigheter och att vi alla är olika.
Även de fortbildningsinsatser som gjorts under läsåret har gett effekt i barngruppen. De
kollegiala samtalen kopplade implementeringen av läroplanen Lpfö 18 har bidragit med ny
kunskap och idéer som vi pedagoger tillför verksamheten. I mentorssamtal har frågor kring
värdegrund, etiska frågor och likabehandlingsarbetet lyfts. Det didaktiska insatserna har gett
oss mer kunskap kring språkutvecklande arbetssätt. Vi har goda kunskaper och tar del av
aktuell litteratur kring språkutvecklande arbetssätt. Vi samtalar ofta med varandra och ger
varandra tips och råd som är anknuten till litteratur som passar i vår verksamhet. Dock menar
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vi att den absolut viktigaste faktorn är vi vuxna och de relationer vi bygger med barnen. Utan
relationerna kommer vi ingenstans med vårt arbete. Vi måste varje dag hela dagen vara goda
förebilder i hur vi samtalar med och om varandra, hur vi bemöter andra människor. Vi tror
också att då vi vuxna är positiva och glada “smittar” det av sig på barnen. Att skoja och ha kul
tillsammans gör att alla känner sig trygga och vågar vara sig själva.
Vilka deltog i utvärderingen?
Förskolans SKA-grupp bestående av utvecklingsledare Bodil Bengtsson (som sammanställt)
tillsammans med förskollärarna Iolanda Huzum, Elin Andersson, Pauline Gustavsson, Josefin
Bengtsson, Anne Löfqvist, Susanne Olsson, Eva Olsson och Maria Nilsson som representanter för sina
respektive team/arbetslag samt rektor Maria Werngren.
På vilket sätt har barn/elever varit delaktiga?
Barnen har varit delaktiga genom de dagliga samtalen med dem och deras vårdnadshavare samt genom
observationer från utbildningen.
Ansvarig: Rektor Maria Werngren

Innevarande års plan
Utvärdering kommer att ske på arbetslagsplaneringar på varje avdelning inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet, som en egen del men även i samband med Lpfö18 2.1 Normer och
värden, samt lyftas inom SKA-gruppen.
Ansvarig för genomförande: Rektor Maria Werngren
Uppföljning ska ske: 2021-01-22

Utvärdering ska ske: 2021-06-11

Ansvariga: Förskolans SKA-grupp bestående av utvecklingsledare Bodil Bengtsson tillsammans med
förskollärarna Anna-Clara Lindkvist, Catharina Andersson, Susanne Olsson, Elin Andersson, Pauline
Gustavsson, Eva Olsson, Maria Nilsson och Josefin Bengtsson som representerar sina respektive
avdelningar/team.

11. Kompetens


Pedagogiska diskussioner och dokumentationer sker i arbetslagen i samband med arbetslagets
SKA-arbete, som en egen del men också kopplat till Lpfö18 2.1 Normer och värden.



I kollegiala samtalsgrupper kopplat till implementeringen av Lpfö18 möts
pedagoger kontinuerligt i samtal som rör förskolans värdegrund och uppdrag.



Personalen fortbildas i meningsskapande samtal kopplat till teamsamarbete och
det professionella uppdraget av områdets utvecklare Lina Hellberg kopplat till
utvecklingsinsatsen ”Tillsammans mot Hjärtebacke”.



Kompetensutveckling sker också genom föreläsningar, litteratur och samtal i samband
med förskolans deltagande i det kommunala projektet ”En uppväxt fri från våld”.
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Kompetensutveckling erbjuds via vägledande samspel - ICDP.



Mentorssamtal och handledning erbjuds också via förskolans utvecklingsledare och
via förskolans rektor.

Ansvarig för genomförande: Rektor Maria Werngren
Uppföljning ska ske: 2021-01-22

Utvärdering ska ske: 2021-06-11

Ansvariga: Förskolans SKA-grupp bestående av utvecklingsledare Bodil Bengtsson tillsammans med
förskollärarna Anna-Clara Lindkvist, Catharina Andersson, Susanne Olsson, Elin Andersson, Pauline
Gustavsson, Eva Olsson, Maria Nilsson och Josefin Bengtsson som representerar sina respektive
avdelningar/team.
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Checklista
Det framgår tydligt om planen gäller verksamhetsår eller kalenderår

☐

Planen är daterad och vem som ansvarar framgår

☐

Resultat av tidigare utvärderingar har vägts in i framtagande av innevarande
plan
Planen är upprättad i samverkan med barn och elever

☐

Planen är upprättade i samverkan med pedagogisk personal och skolledning

☐

Elevhälsan har varit delaktig (skola)

☐

En kartläggning är gjord på individ-, grupp- och organisationsnivå

☐

Den fysiska miljön är beaktad

☐

Hur medarbetarnas kompetens ska hållas uppdaterad finns beskrivet

☐

Arbetet sker med aktiva åtgärder genom fyra
steg:

☐






☐

undersöka,
analysera
åtgärda
utvärderas och följs upp

Det fortlöpande arbetet dokumenteras

☐

Främjande insatser finns beskrivna

☐

Förebyggande insatser finns beskrivna

☐

En kartläggning av nuläget är gjord

☐

Rutin för anmälan till rektor finns och följs

☐

Rutin för anmälan till skolchef finns och följs

☐

Rutin för anmälan till huvudmannen finns och följs

☐

Planen finns på verksamhetens hemsida

☐

