
 

 

 
 

Datum för upprättande av planen: 2018-02-12 

Diarienummer:  

Förkole-/skolenhet: Grönkulla förskola 

Plan mot kränkande behandling, inklusive åtgärder för att 
motverka diskriminering 

Uppdrag 
Enligt 3 kap. diskrimineringslagen ska utbildningsanordnaren arbeta med aktiva åtgärder för att 

motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att 

1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra 

hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, 

2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, 

3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och 

4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3.  

Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande och dokumenteras. Denna 

dokumentation kan med fördel vävas in i förskolans/skolans plan mot kränkande behandling. En 

förutsättning är då att de olika diskrimineringsgrunderna beaktas och tas med i planens olika 

delar.  

Enligt 6 kap. 8 § skollagen ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med 

översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av 

barn och elever.   

 

De båda ovan angivna krav på att årligen upprätta planer har av barn- och ungdomsnämnden 

delegerats till förskolechef och rektor. De båda planerna kan sammanföras i en plan. Varje 

enskild förskole- och skolenhet ska ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling.   

Definitioner 
 
Diskriminering 

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna:  

• kön,  

• könsöverskridande identitet eller uttryck,  

• etnisk tillhörighet,  

• religion eller trosuppfattning,  

• funktionsnedsättning,  
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• sexuell läggning eller  

• ålder.  

I skolan är det kommunen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och 

elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.  

 

Trakasserier 

Trakasserier är 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.  

 

Kränkande behandling 

Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, vara mer eller mindre uppenbar och förekomma i 

många olika sammanhang. 

• Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om 

alla människors lika värde. 

• Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. 

• Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.  

• En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och 

återkommande. 

• Kränkningar kan utföras av och drabba såväl barn som vuxna.  

 

Mobbing är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad 

negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga 

en annan skada eller obehag (begreppet mobbing används inte längre i skolförfattningarna). 

 

Kränkningarna kan vara  

• Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar), 

• Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög), 

• Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, icke-verbala), 

• Text- och bildburna (t.ex. sociala medier såsom t.e.x. Facebook, och Instagram. 

Internetsajter, e-post, sms, mms och klotter, brev mm). 

 

Den individuella upplevelsen ska alltid tas på allvar och vara en utgångspunkt vid bedömning av 

kränkande behandling. 

 

Utvärdering 

Utvärdering av förra årets insatser 

Pedagogerna hjälper barnen att skapa olika mötesplatser genom att vara mer tillmötesgående 

för idéer. Barnen har bra idéer och bra lösningar tillsammans. Vi vuxna är närvarande och ger 

redskap samt stöd åt barnen till att lösa egna konflikter. 

Gården är tillgänglig för alla, pedagogerna är närvarande och ser alla barn som sina. 

Pedagogerna cirkulerar mycket runt gården och på det sättet skapar vi en trygg atmosfär för alla 

barn. Vi har uppmärksammat att vid en del tillfällen utomhus behövs det flera närvarande 

vuxna kring samma plats när det är flertalet barn vid samma område. Detta gör att alla barn blir 

sedda och att de får möjlighet att bli tröstade om de behöver det samt att få hjälp att komma in i 

olika lekar med olika barn vid olika tillfällen. 

Vi har förändrat/förändrar inomhusmiljön efter barnens intresse där vi ser att arbetet har gått 

framåt och inbjuder till nya lärmiljöer och tankar. 
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Kommunikationen mellan avdelningarna fungerar bra. Pedagogerna är närvarande med barnen 

och utmanar dem vidare i sin utveckling.   

 

 

Kartläggning 

Kartläggning1 och nulägesanalys 

Barnen leker en del tillsammans även yngre och äldre samt mellan de olika avdelningarna.  

Barnen är hjälpsamma och hjälper varandra. De hämtar vuxna när det behövs och därmed visar 

barnen sin empati för varandra.  

Pedagogerna ser alla barn som allas. 

Vi har många olika modersmål på förskolan som utmanar oss pedagoger att vara närvarande i 

de olika lek och lärande situationer. 

 

Konkreta mål som utgår från slutsatserna av kartläggningen 

• Pedagogerna finns för alla genom att cirkulera runt gården och genom att vara 

närvarande kan vi stötta och utmana varje individs behov.  

• Vi behöver se till antalet barn vid olika platser utomhus och göra en egen bedömning 

om det krävs mer än en vuxen närvarande vid den aktuella platsen.   

• Se alla barn och stötta dem som behöver hjälpa att komma in i leken om de vill. 

• Vi skapar trygghet för barnen genom att vara synliga och närvarande där barnen vistas 

utomhus.   

 

 

Främjande åtgärder 

Översikt av planerade åtgärder för att främja barn/elevers lika rättigheter och möjligheter. Åtgärderna ska även inkludera de olika 

diskrimineringsgrunderna (se ovan) 

• Alla skall bemötas med respekt och utifrån deras behov. 

• Acceptera varandras olikheter. 

• Se de goda exemplen och lyfta fram dem. 

• Alla barn har lika värde, men bemöts olika utefter deras förutsättningar. 

• Möta varje barn som individ. 

Främjande åtgärd Ansvar Datum 

• Visa och bjuda in till “nya” lekar och ha en 

tillåtande miljö där barnen får möjlighet att 

förflytta exempelvis material mellan olika 

rum.  

• Lyfta fram och stödja varje barns rättighet att 
komma till tals och få ha sin egen åsikt eller 
tanke om något.  

 

Pedagogerna 

 

 

Pedagogerna  

2018-02-12 

 

 

2018-02-12 

 

                                                 
1 Själva kartläggningen behöver inte finnas med här. Däremot ska de slutsatser som verksamheten drar av 

kartläggningen redovisas i denna plan. Kartläggningen ska även omfatta de olika diskrimineringsgrunderna.  
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Beskrivning av hur uppföljning och utvärdering av främjande åtgärder ska ske 

Uppföljning och utvärdering kommer att ske under studiedag, våren 2018.  

Datum för Ansvar 

Uppföljning Maj, 2018 

Utvärdering       

 

Pedagogerna 

      

 

Förebyggande åtgärder 

Översikt av planerade åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

• Stötta i konfliktsituationer – ge redskap för konfliktlösning och stötta barnens 

lösningar. 

• Vara närvarande som pedagog. 

• Bryta lek som inte fungerar. 

• Diskussion med barnen kring hur det är att vara utanför. 

• Stötta barn som har svårigheter att ta sig in i andra barns lek. 

 

Förebyggande åtgärder Ansvar Datum 

• Visa tydlighet gentemot kränkande 
situationer och attityder mot både barn och vuxna. 

• Vi har en levande dialog mellan arbetslaget 
samt hela förskolan. 

Pedagogerna 

 

Pedagogerna 

2018-02-12 

 

2018-02-12 

Beskrivning av hur uppföljning och utvärdering av förebyggande åtgärder ska ske 

Uppföljning och utvärdering kommer att ske under studiedag, våren 2018. 

Datum för Ansvar 

Uppföljning Maj, 2018 

Utvärdering       

 

Pedagogerna 

      

 

 

Delaktighet 

Beskrivning av hur barn/elever medverkar i arbetet med planen och i det konkreta likabehandlingsarbetet 

Prata med barnen, diskutera och lyssna in. Ge barnen verktyg för konfliktlösning – få barn att 

själva lösa sina konflikter. Prata med barnen när det händer saker. 

Beskrivning av hur barn/elever, vårdnadshavare och all personal informeras om innehållet i planen 
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Prata med föräldrarna. Föra dialog med föräldrarna både dagligen kring arbetet på avdelningen 

och på föräldramöten kring planen. 

 

Rutiner för när ett barn/en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt 

Anmälan till förskolechef/rektor samt barn- och ungdomsnämnden2 

 

• Rektor/förskolechef tar emot anmälan från personalen (kan vara muntlig eller skriftlig). 

Anmälan ska ske omgående. 

• Rektor/förskolchef anmäler händelsen genom att skicka in ett e-post meddelande till ”BUN 

anmälan kränkande behandling”. Anmälan ska ske omgående. 

• I anmälan ska det anges vad som hänt, när samt var (enhet) händelsen har skett. Av anmälan 

ska det också framgå vilka barn/elever/personal som är inblandade.  

• En kopia på anmälan som skett via e-post ska läggas i elevens elevakt. Om flera elever är 

inblandade i ärendet ska en kopia läggas i respektive berörd elevs elevakt. Motsvarande gäller 

för barn i förskolan.  

 

Om ett barn/elev har blivit utsatt av en personal gäller ovanstående med undantag för: 

• Om barnet/eleven upplever sig utsatt av förskolechef/rektor gör biträdande 

verksamhetschefen anmälan och ansvarar för att e-post meddelande skickas in.  

 

Åtgärder vid händelse när barn/elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt3 

Dokumentation av kränkande behandling och trakasserier fylls i. Handlingsplanen följs 

gällande kränkande behandling. 

Hur barn/elever eller vårdnadshavare ska göra för att anmäla diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling,  
Barn eller vårdnadshavare meddelar skriftligt eller muntligt personal och/eller förskolechef 

som startar arbetet efter ”Flödesschema vid anmälan om kränkande 

behandling/trakasserier/diskriminering inom BUN.” 

  

Rektorns/förskolechefens underskrift Datum 

      

 

 

 

 

       Härmed delegationsanmäls planen mot kränkande behandling 

 

      

 

                                                 
2 Rutinerna finns angivna i Riktlinjer gällande åtgärder mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 

Beslutade i barn- och ungdomsnämnden den 30 januari 2014 (rev 17 februari 2017). 
3 Vid enskilda händelser ska särskild blankett för dokumentation av kränkande behandling användas. 


