
PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 

SJÖKULLA FÖRSKOLA LAHOLM 

 

 

Alla barn har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. 

Arbetet för likabehandling är en del av förskolans 

värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla barns lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder. 

 

 

Lagstiftning 

I Skollagen, Diskrimineringslagen, Barnkonventionen och Läroplan för 

förskolan 2019 finns regler och aktiva åtgärder mot kränkande 

behandling och diskriminering. GDPR måste också tas i beaktande. 

Uppdrag 

Planen visar på förskolans arbete för att förebygga och motverka 

kränkande behandling av barn. Planen omfattar även aktiva insatser 

för att verka för barns lika rättigheter och åtgärder för att motverka 

diskriminering. 

 

Definitioner av orden i vår plan; 

Kränkande behandling 

Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, vara mer eller mindre 

uppenbar och förekomma i olika sammanhang, 



• Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller 

några kränker principen om alla människors lika värde, 

Kränkningar kan vara, 

• Fysiska (tex. bli utsatt för slag och knuffar) 

• Verbala (tex. bli hotad eller kallad okvädesord) 

• Psykosociala (tex. bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, icke 

verbalt) 

• Text- och bildburna (tex. sociala medier såsom facebook, 

instagram, epost, sms mms, klotter, brev) 

 

Diskriminering 

Diskriminering innebär att ett barn missgynnas, direkt eller indirekt, 

av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, 

• kön och könsöverskridande identitet eller uttryck,  

• etnisk tillhörighet,  

• religion eller annan trosuppfattning,  

• funktionshinder,  

• sexuell läggning  

• ålder.  

Barn kan inte diskriminera varandra i juridisk mening. 

 

Trakasserier 

Trakasserier är uppträdande som kränker någons värdighet och som 

har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

 

 

 



Mobbning 

Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som 

innebär upprepad negativ handling när någon eller några medvetet 

och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller 

obehag, (begreppet mobbning återfinns inte i skolförfattningarna). 

 

Mål för Sjökulla förskolas värdegrundsarbete 

De grundläggande värden som förskolans 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. 

 

Främjande insatser och förebyggande arbete 

Främjande insatser handlar om att identifiera och stärka de positiva 

förutsättningarna för lika behandling och respekt för allas värde. I vår 

verksamhet innebär det att vi strävar efter ett bra arbetsklimat för 

barn, vårdnadshavare och personal. Alla ska mötas med förståelse 

och respekt. Vi ser varje barn som unikt och arbetar för att skapa 

förutsättningar för alla barns lärande och utveckling i en trygg miljö. 

Vi arbetar kontinuerligt med värdegrunden. 

 



Detta sker genom; 

• nolltolerans mot våld, olämpligt språkbruk (oavsett språk), 

nedlåtande och kränkande kommentarer om andra 

• rutiner och god kommunikation i arbetslaget 

• fånga varje barns intresse 

• ser till varje individ 

• stärka barnet i dess val och lyfta fram det positiva genom att 

bekräfta barnet 

• arbeta kontinuerligt med empatin i vardagen (Empatiskt 

ledarskap) 

• ha ett tillåtande miljö på förskolan där barnet får ”prova sina 

vingar”  

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för 

diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 

Förebyggande insatser är att; 

• vi förhåller oss till styrdokumenten 

• vi ser alla barn som ”våra” barn 

• vi vuxna på förskolan är goda förebilder för barnen 

• vi uppmuntrar och uppmärksammar barnens positiva 

handlingar 

• vi är aktiva närvarande vuxna 

• vi såväl barn som vuxna har ett tillåtande klimat där barnen 

vågar säga vad som hänt eller det de råkat ut för  

• skapa en tillåtande miljö där barnen får prova sig fram i sin iver 

att lära 

• lyfta fram och uppmärksamma goda exempel och uppmuntra 

det positiva hos barnet 

• samtala om vad orden vän och kompis betyder vilket innebär 

att vi får en god trivsel och miljö på förskolan 

• vi uppmanar även vårdnadshavare till att reagera och markera 

mot oönskade beteenden och olämpligt språkbruk 



• informera vikarier och nyanställda både muntligt och skriftligt 

hur vi arbetar på förskolan 

• ingen pedagog lämnar barngruppen utan att meddela sina 

kollegor 

 

Kartläggning 

Kartläggning ska leda till att verksamheten upptäcker varför och i 

vilka sammanhang kränkningar uppstår eller kan uppstå, hur de tar 

sig uttryck, så att relevanta insatser kan sättas in. 

Kartläggning kan ske genom olika former av organiserade samtal med 

barnen, enkätundersökning med barnen inför utvecklingssamtal eller 

s.k. ”trygghetsvandringar” med barnen. På detta vis får vi fram var 

barnen känner sig otrygga. Underlag till kartläggning sker även 

genom synpunkter från föräldrarna och personalen, i 

utvecklingssamtal och föräldramöten. 

 

 

Rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda när ett barn kränkts, 

diskriminerats eller utsatts för trakasserier 

Förskolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen 

fått kännedom om att ett barn känner sig kränkt, diskriminerat eller 

utsatts för trakasserier. 

Rutiner; 

1. Vi ingriper direkt  

2. Vi tar reda på vad som hänt och vilka som är inblandade 

3. Samtal med de inblandade 

4. Rektor och berörda föräldrar och medarbetare informeras 

Ansvar för punkterna ovan har den person som sett eller hört 

kränkningen 



5. Skriftlig anmälan görs av huvudmannen över händelsen 

Ansvar; rektor 

6. Utredning och dokumentation på avsedd blankett görs 

Ansvar; personen nämnd ovan, punkterna 1-4, eller rektor 

7. Uppföljning genomförs inom en månad och dokumenteras på 

avsedd blankett 

 

Förskolan har även en skyldighet att agera så snart någon ur 

personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt, 

diskriminerad eller trakasserad av personal på förskolan. 

Samma utredning, anmälan och dokumentation som nämnts ovan 

görs. 

 

Barnens delaktighet 

På förskola ger vi barnen möjlighet att uttrycka sig om sina 

upplevelser, känslor och funderingar i samtal. Barnen ges då 

möjlighet till att påverka sin vardag på förskolan.  

 

Föräldrarnas delaktighet 

Vi strävar efter en god kommunikation med våra vårdnadshavare, där 

deras tankar och åsikter tas till vara. Vi har daglig kontakt, när barnet 

lämnas och hämtas, på förskolan. 

Vid oönskade beteenden, samt olämpligt språkbruk informerar 

pedagogerna alltid vårdnadshavare. Vid upprepade tillfällen kallas 

vårdnadshavare till möte med förskolans rektor och pedagoger. 

 

 



Medarbetarnas delaktighet 

En grupp av medarbetare tar fram planen tillsammans med rektor 

och sedan bearbetas planen och fastställes på en arbetsplatsträff. 

 

Förankring av planen 

Planen presenteras på föräldramöte och vid inskolning av nytt barn 

på förskolan. Planen finns även tillgänglig på vår hemsida. 

 

Ansvarig för planen 

Ansvarig för Sjökulla förskolas plan mot diskriminering och kränkande 

behandling är rektor för förskolan. 

 

Upprättad plan 

Planen är upprättad den 11 oktober 2021 och gäller till 31 oktober 

2022.   

 

Utvärdering av planen 

Senast 31 oktober 2022 

 

 

 

 


