
 

 

 
 

Datum för upprättande av planen: 170407 

Diarienummer:       

Förskole-/skolenhet: Mumindalens förskola 

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling  

Uppdrag 
Enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen ska huvudmannen varje år upprätta en plan med en 

översikt över de åtgärder som behövs för att främja lika rättigheter och möjligheter för de barn 

och elever som deltar i verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Den ska också innehålla åtgärder med 

syfte att förebygga och förhindra trakasserier.  

 

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, funktionshinder, 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. 

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

alla människors lika värde. 

o Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. 

o Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.  
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o En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och 

återkommande. 

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

 

Kränkningarna kan vara  

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

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

o Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning), 

o Text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, Internet, e-post, sms och mms). 

 

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

kränkande behandling. 

 

Utvärdering 

Utvärdering av förra årets insatser 

 

• Genom de främjande insatserna ser pedagogerna att arbetet fallit väl ut och inga 

kränkningar eller diskriminering finns.  

Barnen hjälper och bjuder in varandra i olika aktiviteter.  

Barnen visar att de är glada för sina kompisar genom att de b l a välkomnar dem när de 

kommer till förskolan.  

Barnen visar att de gärna samarbetar med varandra när pedagogerna gör olika 

gruppkonstellationer. 

 

• Pedagogerna har aktivt arbetat utifrån de förebyggande insatserna men kan se att det 

fortfarande finns oro och risk för trakasserier och kränkningar när det är många barn på 

liten yta, tex kapprummen och tvättrummen.  

• Utifrån de förebyggande insatserna, att pedagogerna fördelar sig på olika ytor, kan de 

se att barnen känner mindre oro över att vara på vissa ställen, tex utomhus bakom 

kullen. 

 

 

Kartläggning1 och nulägesanalys 

 

• Risk för trakasserier och kränkningar upplevs vid situationer där många barn vistas 

samtidigt t ex tvättrummen, kapprummen och smårummen. 

• Platser där pedagogerna har sämre översikt över barnen, både inom- och utomhus 

upplevs som riskfyllda för trakasserier och kränkningar. 

 

Konkreta mål som utgår från slutsatserna av kartläggningen 

 

• Organisera situationer där barnen inte behöver vistas många på liten yta, tex 

kapprummen.  

• Pedagogerna fördelar sig och vistas där de har översikt över barnen både inom- och 

utomhus. 

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

kartläggningen redovisas i denna plan.  
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• Pedagogerna för en dialog med barnen över hur många barn som samtidigt bör leka i 

smårummen för att leken ska fungera. 

 

 

Främjande insatser 

Översikt av planerade insatser för att främja barn/elevers lika rättigheter och möjligheter 

 

• Förskolan arbetar aktivt för att skapa förståelse över allas lika värde. Personal, barn och 

vårdnadshavare ska ha ett förhållningssätt som präglas av respekt, öppenhet och tillit 

mot varandra. 

 

Främjande insats Ansvar Datum 

Värdegrundsarbete såsom:  

• Aktivt använda litteratur, där innehållet 
utgår från ett normkritiskt perspektiv. 

• Gruppstärkande aktiviteter 

• Diskutera likheter och olikheter i 
barngruppen 

• Drama/forumteater  

• Höja självförtroendet och självkänslan 
genom att lyfta positivt beteende.  

• Pedagogerna för en aktiv dialog kring det 
gemensamma förhållningssättet. 

Alla 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av hur uppföljning och utvärdering av främjande insatser ska ske 

Löpande under året i den pedagogiska planeringen. 

Datum för Ansvar 

Uppföljning Kontinuerligt under året. 

Utvärdering Hösten 2017 
 

Alla  

Carina, Helén, Helene och Annika O 

 

Förebyggande insatser 

Översikt av planerade åtgärder för att förebygga trakasserier och kränkande behandling 

 

Personal ska vara aktivt närvarande i alla situationer, ha strategier och rutiner för att förebygga 

trakasserier och kränkande behandling. 

Förebyggande insats Ansvar Datum 
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• Skapa rutiner för att ha möjlighet att fördela 
sig på olika ställen samt skapa översikt där 
barnen är. 

• Fördela barnen i mindre grupper.  

• Föra dialog med barnen utifrån 
barnkonventionen.  

• Forumteater 

 

 

Pedagogerna  

      

 

 

2017 

      

Beskrivning av hur uppföljning och utvärdering av förebyggande insatser ska ske 

 Löpande under året i den pedagogiska planeringen. 

Datum för Ansvar 

Uppföljning  löpande under 2017      

Utvärdering  Hösten 2017 

   

 

Alla 

Heléne, Helén, Carina, Annika O 

 

 

Delaktighet 

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

Återkommande samtal kring innehållet i likabehandlingsplanen förs kontinuerligt. 

Beskrivning av hur barn/elever, vårdnadshavare och all personal informeras om innehållet i planen 

 

Vi berättar för barnen i samlingar om likabehandlingsplanen och vad den innebär, delar ut i 

pappersformat till varje avdelning. Ett exemplar sätts upp på anslagstavlan till föräldrar och 

detta informerar vi om via månadsblad. Vi kommer också att informera om innehållet vid 

föräldramöten, samt lägga ut den på Laholms kommuns hemsida. 

 

 

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

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 en 

särskild ikon i First Class (”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 

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

Beslutade i barn- och ungdomsnämnden den 22 november 2012. 
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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 kränkt eller trakasserad3 

 

Åtgärder enligt flödesschema vid anmälan om kränkande 

behandling/trakasserier/diskriminering inom BUNs verksamhetsområde. 

Hur barn/elever eller vårdnadshavare ska göra för att anmäla kränkande behandling, diskriminerig eller trakasserier 

 

Kontakta personal eller förskolechef. 

  

Rektorns/förskolechefens underskrift Datum 

Malin Mauritzson 

 

 Härmed delegationsanmäls planen mot diskriminering och kränkande behandling 

 

20170407 

 

                                                 
3 Särskild blankett för dokumentation av kränkande behandling och trakasserier ska användas. 


