
 

 

 

  
  
  
  
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOVISEDALS FÖRSKOLA 

Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling 
Läsår: 2017/2018



 

 

 

  
  
  
  
  
 

 

Grunduppgifter 
Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskoleverksamhet 
 

Upprättande av planen 
Rektor tillika förskolechef och biträdande förskolechef ansvarar för att upprätta en ny plan och 
utvärdera den gamla. Rektor tillika förskolechef har ansvar för att all personal, barn och 
vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
är förbjudet på Lovisedals förskola. 

Personalen på Lovisedals förskola ska arbeta enligt likabehandlingsplanen. I verksamheten ska ett 
aktivt förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling ingå. Personalen har ett 
ansvar att bemöta barnen med respekt. Personalen ska stötta och uppmuntra eleverna att 
uppmärksamma om kränkande behandling sker på förskolan utan personalens kännedom. 
 

Planen gäller 
2017.08.16 – 2018.08.31 
 

Läsår 
2017/2018 

Barnens delaktighet 
Genom samtal med barnen uppmärksammar vi olika aktuella frågor och hur vi kan arbeta vidare med 
värdegrund och likabehandling i barngruppen. Personalen arbetar med värdegrunden i olika lekar och 
aktiviteter.  
 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vårdnadshavare ges möjlighet att ta del av likabehandlingsplanen och komma med synpunkter genom 
föräldrasamrådets möten. Alla föräldrar på förskolan har möjlighet att delta på dessa möten. Därefter 
läggs planen ut på SchoolSoft. En enkät skickas ut till vårdnadshavare under vårterminen där bl.a. 
trygghet och trivsel i skolan berörs. Utifrån dessa svar arbetar vi för att förbättra verksamheten.  
 

Personalens delaktighet 
Vid läsårsstart hålls studiedagar där man i arbetslagen diskuterar planens innehåll och syfte och hur 
man i verksamheten ska ha ett aktivt förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande 
behandling.   
 

Förankring av planen 
Likabehandlingsplanen förankras genom information och diskussion vid möten i arbetslaget och på 
föräldramöten. Personalen samtalar med barnen utifrån deras förmåga att förstå 
Likabehandlingsplanen. 



 

 

 

  
  
  
  
  
 

 

Mål 
I förskolans verksamhet ska inte mobbning, diskriminering eller kränkande behandling förekomma. 
Det ska finnas stor acceptans för olikheter i sätt att vara, samt en uppmuntrande attityd för rätten att 
uttrycka sina åsikter på ett respektfullt sätt gentemot omgivningen. Alla som arbetar i förskolan ska 
visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 
förhållningssätt. Alla, både vuxna och barn ska aktivt arbeta för att kränkningar aldrig ska förekomma. 
Varje incident av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling ska resultera i en 
reaktion från de vuxna.  

 

Förhållningssätt 
På Lovisedals förskola har vi förhållningssätt och regler som gäller för alla barn och all personal. Vi 
tror att om vi arbetar utifrån dessa så bidrar det till en trevlig miljö för alla. 
 

• Alla ska känna sig trygga. 
• Vi respekterar varandra och oss själva. 
• Vi är ärliga, pålitliga och tar ansvar. 
• Vi är stolta över och värnar om vår förskola. 

 
Lovisedals förskola följer Vallentuna kommuns värdegrund som lyder; "I Vallentuna kommun har vi 
en professionell verksamhet, som präglas av kvalitet och kundfokus. Engagemang, allas lika värde 
och utveckling genomsyrar vår organisation." 
 

  



 

 

 

  
  
  
  
  
 

 

Utvärdering 
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
All personal samt ledningsgrupp på Lovisedals förskola gick gemensamt igenom och utvärderade 
fjolårets arbete utifrån likabehandlingsplanen under planeringsdag i augusti 2017. Denna utvärdering 
arbetar förskolan med under början av terminen. 

Resultat från föregående års föräldraenkät vad gäller förskolans likabehandlingsarbete diskuterades i 
relation till personalens bedömning av förebyggande och åtgärdande arbete för att förhindra 
diskriminering och kränkande behandling. 
 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Utvärderingen visar att föregående års arbete och lärmiljö har främjat barns nyfikenhet att våga testa 
könsöverskridande aktiviteter och lekar.  Insatsområdet har införlivats i den dagliga verksamheten och 
har påverkat hur förskolans fysiska lokaler/miljö utformats. Syskon och föräldrar och alla vuxna runt 
barnen har en stor påverkansfaktor på barnens inställning till könsöverskridande aktiviteter, här 
behöver vi i större utsträckning förankra vårt arbete hos föräldrar på förskolan och personal på skolan 
så att vi samarbetar kring detta mål.  

Ett nytt mål är att arbeta vidare med hur förskolan möter de barn som på olika sätt utmanar 
könsnormer och hur vi ska arbeta med barngruppen och problematisera dessa frågor för att dessa barn 
inte ska kränkas eller pekas ut.  
 

Årets plan ska utvärderas senast 
2018-08-31 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Likabehandlingsplanen kommer att delutvärderas på personalmöten och i föräldrasamråd under 
läsåret. Därefter görs en slutlig utvärdering under planeringsdag/personalmöte augusti 2018. 
 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Rektor tillika förskolechef 

  



 

 

 

  
  
  
  
  
 

 

Diskrimineringslagen (2008:567) 
1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter 
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

 

Skollagen (2010:800) 
6 kap 1 § Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. 
Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag. 

 

Målinriktat arbete 
6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter 
om detta finns i 7 och 8 §§. 

 

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 
7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och 
elever utsätts för kränkande behandling. 

 

Plan mot kränkande behandling 
8 § Huvudmannen ska 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. Planen ska 
innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under 
det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i 
efterföljande års plan.” 

 

Förbud mot repressalier 
11 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på grund 
av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält eller påtalat att 
någon handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet. 

 

 

 

  



 

 

 

  
  
  
  
  
 

 

Begrepp 
(Skolverket) 
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. 
Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som 
utför diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig 
skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. 

 

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. Trakasserier och kränkande behandling 
kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta 
likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis 
telefon och internet. Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande 
tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden och fysiskt våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut 
eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och 
återkommande.  

 

Mobbning 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. 

 

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om någon ur personalen 
utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering. 

 

Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 
Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna.  

 

Konflikter 

Ibland uppstår konflikter mellan elever. Detta behöver inte innebära att mobbning, kränkande 
behandling eller diskriminering har förekommit. En konflikt kan uppstå när elever tycker olika och blir 
osams. Detta hanterar vi på skolan och ser som en viktig del i elevernas sociala utveckling. Vi arbetar 
aktivt för att eleverna ska lära sig att se varandras perspektiv och hitta de verktyg som behövs för att 
kunna hantera konflikter.  

  

En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen och att den som 
uppger att han eller hon blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. 

 



 

 

 

  
  
  
  
  
 

 

Främjande insatser 

Namn 
Främja likabehandling oavsett person, kön, sexuell läggning, religion eller etnisk tillhörighet. 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Vi ska arbeta aktivt för att alla barn ska få chansen att lära känna varandra, förstå och acceptera 
varandras likheter och olikheter för att främja likabehandling och motverka kränkningar. 

Insatsen följs upp under läsåret på avsatt personalmöte i personalgruppen och i samtal med 
barngruppen  

Insats 
Vi gör detta genom att, i de styrda aktiviteterna, skapa barngrupper där barnen får samarbeta och 
möta barn som de i leken inte alltid väljer att leka med. Med hjälp av pedagogens ledning får barnen 
chans i dessa grupper att lära känna varandra och aktivt kunna arbeta med att lyfta allas styrkor och 
värde.  
 

Ansvarig 
Biträdande förskolechef och personalgruppen. 

Datum när det ska vara klart 
2018-08-31 

 

  



 

 

 

  
  
  
  
  
 

 

Kartläggning 
Kartläggningsmetoder 
Genom samtal med barnen tar vi reda på hur barnen uppfattar sin dag på förskolan. Vi studerar dem i 
deras lek och under aktiviteter. 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen 
Vi samtalar med barnen på avdelningen. I samtal med föräldrarna kartläggs barnens tillvaro på 
förskolan. Arbetet utgår även från svarsresultaten i den årliga föräldraenkäten. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Personalen utför samtalen och är de som tillsammans med biträdande förskolechef sätter nya mål och 
verkställer insatser för verksamheten. 

Resultat och analys 
Vi har observerat att barn som på olika sätt utmanar traditionella könsnormer ibland 
uppmärksammas negativt av barngruppen eller barn och vuxna utanför barngruppen. Vi tror att det är 
viktigt att förankra arbetet med normöverskridande nyfikenhet hos all personal på Lovisedals förskola 
och skola och hos föräldrar på förskolan för att möta barnen i deras frågor och funderingar på olika 
sätt. Vi behöver fortsätta att bygga upp förskolans miljö och aktiviteter för att förebygga att inte barnen 
blir begränsade av traditionella könsmönster. Vi behöver också möta barns tankar och funderingar 
kring normöverskridande beteende och utmana och problematisera dessa tankar på olika sätt.  

Delutvärdering och kartläggning december 2017 
Delutvärderingen som genomfördes i personalgruppen december 2017 visar att det inte har uppstått 
några situationer inom det kartlagda området men att det istället finns ett ökat behov av att arbeta 
med barngruppen kring gränssättning. Varje barns rätt till sin kropp och egna vilja, att säga ifrån och 
sätta stopp, säga nej. Att också träna barnen i hur man hanterar när en kamrat säger nej/stopp. Detta 
är även akuellt och viktiga frågor utifrån ”me too” kampanjen.    

  



 

 

 

  
  
  
  
  
 

 

Förebyggande åtgärder 

Namn 
Nytt område vt 18: Gränssättning – barns rätt till sin kropp och egna vilja 

Område ht 17: Utmana traditionella könsnormer 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning 

Mål och uppföljning 
Vt 18: Varje barns ska känna till sin rätt till sin kropp och egna vilja, att våga säga ifrån och sätta 
stopp, säga nej när något inte känns ok. Varje barn ska också hitta verktyg att hantera och 
respektera när någon säger nej/stopp.  

Ht 17: Förskolans miljö och aktiviteter ska förebygga att barnens lek begränsas av traditionella 
könsnormer. Barn på förskolan som vill utmana dessa normer och utforska könsöverskridande 
identitet och beteende ska få göra detta utan att känna oro för diskriminering eller kränkande 
behandling.  

Uppföljning av mål och åtgärd görs på avsatt personalmöte under läsåret för personalgruppen samt 
på föräldrasamråd under våren.  

Åtgärd 
Vt 18: Dramatisera, visualisera och tillsammans reflektera kring olika situationer som kan uppstå. 
Tillsammans träna och sätta ord på varje barns rätt och hur vi respekterar denna.  

Ht 17: Förankring av förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och dess mål 
och insatser hos föräldrar på förskolan och personal på förskolan och skolan.  

Problematisera och utmana barns tankar och funderingar kring könsköverskridande identitet och 
traditionella könsnormer på olika sätt i barngruppen.  

Motivera åtgärd 
Vt 18: Utifrån delutvärdering och kartläggning av verksamheten/barngruppen samt den aktuella me 
too-kampanjen finns det ett ökat behov av att arbeta främjande med gränssättning och öka 
förståelsen av varje barns rätt till sin kropp och egna vilja.   

Ht 17: Analysen utifrån förra årets insatser visar att vi i större utsträckning har barn som vågar 
utmana traditionella könsnormer och att det skulle kunna leda till att andra barn och vuxna 
uppmärksammar detta på ett utpekande sätt som hämmar barnens utforskande av identitet. 

Ansvarig 
Biträdande rektor och personalgruppen. 

Datum när det ska vara klart 
2018-08-31 



 

 

 

  
  
  
  
  
 

 

Rutiner vid kränkande behandling och diskriminering 

Policy 
Målet för Lovisedals förskola verksamhet är att handla omedelbart när ett barn känner sig kränkt. Vi 
har nolltolerans mot kränkande behandling. Vårdnadshavare till de inblandade kontaktas. All personal 
på förskolan har enligt lag skyldighet att anmäla om ett barn utsätts för kränkande behandling. Detta 
ska ske skyndsamt. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Personal finns alltid närvarande och platser där barn leker inne och utomhus hålls under uppsikt. 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 
Föräldrar kan vända sig direkt till personalen på barnets avdelning. Det går även bra att vända sig till 
biträdande förskolechef Linda Hallén 08-587 849 77, eller rektor tillika förskolechef Sara Laurent 08- 
587 856 34 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 
Då förskolan får kännedom om att ett barn utsatts för kränkning görs en kränkningsanmälan. Denna 
görs av den personal som först fick kännedom om kränkningen och har talat med barnet/barnen. 
Kränkningsanmälan görs enligt Vallentuna kommuns blanketter där det tydligt framgår vem som 
blivit utsatt, vem som utsatt barnet, vad som hänt i krononlogisk ordning samt vilka åtgärder förskolan 
vidtar. Det framgår även när vårdnadshavare kontaktats, vilket sker omedelbart. Blanketten skickas till 
Barn- och ungdomsförvaltningens registrering. Biträdande förskolechef sparar kopior på anmälan. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 
Då förskolan får kännedom om att ett barn utsatts för kränkning görs en kränkningsanmälan. Denna 
görs av den personal som först fick kännedom om kränkningen och har talat med barnet/barnen. 
kränkningsanmälan görs enligt Vallentuna kommuns formulär där det tydligt framgår vem som blivit 
utsatt, vem som utsatt barnet, vad som hänt i krononlogisk ordning samt vilka åtgärder förskolan 
vidtar. det framgår även när vårdnadshavare kontaktats, vilket sker omedelbart. Blanketten skickas till 
Barn- och ungdomsförvaltningens registrering. Biträdande förskolechef sparar kopior på anmälan. 

Rutiner för uppföljning 
Uppföljningssamtal hålls med inblandade barn och vårdnadshavare samt personal som skrivit 
anmälan. Detta för att säkerställa trygghet för barn och vårdnadshavare och för att se till att 
kränkningarna fortgår. Om kränkningarna bedöms ha upphört avslutas ärendet. Om kränkningarna 
kvarstår följer förskolan upp kränkningarna och de åtgärder som görs inom tre veckor via blanketten 
”uppföljning” som skickas till Barn- och ungdomsförvaltningen.  

Rutiner för dokumentation 
Den personal som varit på plats när kränkningen inträffade, eller som först fått kännedom om det som 
skett, dokumenterar detta i kommunens gemensamma blanketter. Biträdande förskolechef samlar 
dessa och förvarar dem. 

Ansvarsförhållande 
Rektor eller delegat skriver under kränkningsanmälan och skickar den skyndsamt till Barn-
ungdomsförvaltningen 

 


