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Förskolan Borgens plan mot 
diskriminering och kränkande 
behandling 
Grunduppgifter 
Verksamhetsformer som omfattas av planen  
Förskoleverksamhet  
 
Ansvariga för planen  
Jonas Hård genom Karin Brath Eriksson samt förskolans pedagoger.  
 
Vår vision  
•att Ormsta förskolor skall vara en trygg plats där varje individ möts med respekt och 
omtanke  
•att alltid utgå från en positiv tro på varje barns möjligheter  
•att i samverkan med hemmet alltid utgå ifrån att vårdnadshavare har den djupaste 
insikten om sina barn  
•att barn på Ormsta förskolor skall få ett gott självförtroende, insikter om sitt eget 
lärande samt en rolig förskoletid  
 
Planen gäller från  
2017-01-01 
Planen gäller till  
2017-12-31  
 
Barnens delaktighet 
Barnen är delaktiga genom intervjuer och olika typer av samtal.  
Genom att bryta ner likabehandlingsplanen i olika teman kan vi göra barnen mer 
delaktiga i arbetet. Vi läser t.ex. böcker om olika slags familjer, pratar om lika/olika, 
våra olika styrkor. 
  
Vårdnadshavarnas delaktighet  
Vårdnadshavare är delaktiga i likabehandlingsplanen genom;  
Diskussioner på föräldramöte och föräldraråd samt, till viss del, i utvecklings- och 
hallsamtal. 
 
Personalens delaktighet 
Personalen är delaktig genom att de diskuterat och varit med och sammanställt 
likabehandlingsplanen.  
Återkoppling och uppföljning sker genom att likabehandlingsplanen diskuteras på 
bestämda personalmötena samt utvärderas under hösten/vintern.  
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Förankring av planen 
Likabehandlingsplanen diskuteras både på personal- och föräldrarådsmöten, i andra 
möten med vårdnadshavare, samt tillsammans med barnen.  
Ett exemplar hängs i hallen så att alla lätt kommer åt den.  
I år har vi även mailat hem den till föräldrarna. 
 

Utvärdering 
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats  
Utvärderingen gjordes under flera personalmöten.  
 
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan  
Pedagoger på förskolan samt Karin Brath Eriksson. 
 
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan  
Genusarbete 
Vi pratade om att observera t.ex. vilka som satt vid legobordet eller lekte i bilrummet 
för att verkligen se att våra barn väljer lekmiljö utifrån intresse och inte kön. 
Vi har gjort några dokumentationer, om än inte så många som vi hade önskat. Vi 
tycker nog ändå att vi kunnat bekräfta att barnen väljer aktivitet utifrån intresse. Vad 
kompisarna väljer verkar påverka mer än vad de ev. finns för ”förväntningar” på 
barnen utifrån traditionella könsmönster.  
 
Vi har haft diskussioner om lego. Där dominerar nog killarna. Ska vi köpa in rosa 
klossar? Skulle flickorna bli mer intresserade då? Kan man inte bara tänka att man 
tillför ännu en färg – anser vi att rosa är ”flickig”?    
Kanske bättre att köpa en blandad låda med olika djur, yrken och kön. Flickorna 
bygger med andra materiel, ex vis klossar och kuddar räcker inte det? Vi vill dock 
erbjuda/locka till att använda andra materiel. Hur gör vi det? Bygger de kvinnliga 
pedagogerna? 
Spännande diskussioner. Det gäller att få fatt på sina egna tankar – både de medvetna 
och de omedvetna. 
 
 
Olika språk och kulturer 
I de grupper där vi har barn med andra hemspråk har vi lånat böcker på andra språk 
än svenska. Men tanken var ju att låna böcker på olika språk till alla avdelningar, även 
med andra tecken och det har vi varit dåliga på. 
På Ekorren lånade de ”Bu och Bä” med svenska på ett uppslag och arabiska på det 
andra. Inga barn ställde frågor och vi inser att vi borde presenterat boken mer aktivt, 
visat dem på skillnaden i hur bokstäverna/tecknen ser ut. 
 
Vi har fortsatt att sjunga på andra språk även efter vårens framträdande. 
 
URs tjänster med samma sagor inlästa på olika språk i har vi heller inte använt i 
någon större utsträckning. Där känner vi att vi måste skärpa oss och verkligen tänka 
till hur vi ska arbeta. Att vi inte har så många flerspråkiga i personalen kan vara en 
försvårande omständighet - eller bara en bortförklaring. 
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Trosuppfattning 
Inte heller i år har det pratats speciellt mycket om tro bland barnen. Inte ens när de 
berättat om hur de firar exempelvis jul. 
 
Vi har fortsatt vår hållning att inte aktivt ta upp trosfrågor men är förstås öppna för 
frågor eller undringar från barnen. De är viktigt att vi betonar religionsfriheten - att 
inget är rätt eller fel och att man själv väljer vad/eller om man ska tro. 
 
 
Funktionsnedsättning 
Fortfarande är det så att vi tycker att våra mål under denna diskrimineringsgrund  
är det sätt som vi arbetar på, För oss är det viktigt att alla barn kan delta utifrån sina 
förutsättningar oavsett om de har ett funktionshinder, är lite långsamma, snabba eller 
blyga. 
 
Vi har jobbat för att alla barn ska få vara med i alla aktiviteter och känna att de lyckas. 
Vissa barn har ibland velat vara med i ”lilla gruppen”, där de känt sig ”långt fram”, 
och det har varit ok. Vissa har, å andra sidan, behövt pushas för att vara med i sin 
ålder – och få stimulans. Det är en balansgång. 
 
Fler pedagoger har i år gått på en introduktionskurs i att använda stödtecken. Vi 
hoppas att detta ska innebära att många pedagoger kompletterar sitt talade språk 
med tecken. Barnen lär sig fort, och engagerat, tecken till sånger och för exempelvis 
veckodagarna. 
 
 
Ålder 
Vi har ofta pratat om vikten av att barnen ska få syn på sin inlärning, få dem att tycka 
det är roligt att lära sig och att stimulera deras nyfikenhet. I samtal med barnen, kring 
lärande, så har de ofta sagt att de ”bara kan” och då har det varit viktigt för oss att 
lyfta sambandet mellan lära/ öva/kunna. 
”-Se vad du har lärt dig! Det kunde du inte när du föddes..” 
 
Vi erbjuder många olika inlärningssätt; genom spel, böcker, berättelser, rörelse, 
utevistelse, experiment, barnens egen forskning m.m.  
 
Vi väljer smågrupper utifrån intressen och inte ålder så att alla ska få lyckas. 
 
 
Kränkande behandling 
Detta att respektera att en del barn ibland vill leka själva, och hur vi då bemöter dem 
som inte får vara med, har vi diskuterat flitigt.  
Vi anser att det kan vara en svår balansgång. Vissa tillfällen är det ok andra inte, det 
beror på situationen. Ibland har en lek pågått länge och deltagarna är så inne i leken 
att leken skulle riskera att förstöras om ytterligare deltagare kom till. Ibland är det ok 
att ”smyga” in nya deltagare som tillför nya idéer till leken, I avvägningen måste vi 
vara väldigt vaksamma så att det inte blir utestängning/mobbning av vissa barn! 
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Vi har ofta antingen föreslagit att de barn som inte ”släpps in i leken” frågar någon 
annan om att leka eller så har vi erbjudit att vi hittar på något tillsammans. Vår 
erfarenhet är att då kommer ofta andra barn och vill vara med.  
Det är viktigt att vi vuxna är med och leker, hjälper till med lekkoder. 
 
 
Förebyggande åtgärder: Ökad kamratskap 
Barnen fortsatte under året att gå över till sina kompisar på andra avdelningar. Detta 
skedde något mer under våren än hösten då många barn slutade/började. 
Under hösten har vi istället arbetat med kamratskap mer koncentrerat på respektive 
avdelning men vi fortsätter att uppmuntra kontakter ”på tvärs av” avdelningarna. 
Den öppenhet mot/trygghet med alla pedagoger som började byggas upp under 2015 
har fortsatt och det känns förstås väldigt bra. 
 
Vi menar att vi har börjat att rannsaka oss själva och vårt förhållningssätt både mot 
barnen och mot varandra. Barnen är till god hjälp då vi ibland kan höra och se hur de 
härmar oss i tonläge och uttryckssätt. 
Inför nästa år funderar vi på att ha en ”rollbytardag” då barnen får vara pedagoger 
och vi barn. Det har de gjort på Haga förskola med spännande resultat.  
 
”Kompisböckerna” (som bygger på barnkonventionen) har vi arbetat en hel del med. 
Böckerna är populära. De äldre barnen hämtar dem gärna och vill att man läser. Till 
kompisböckerna finns också stora kort som ger idéer om hur man arbetar med och 
pratar om barns rättigheter mer konkret. Vi har turats om att ha böckerna och korten. 
Vi har även fotat av böckerna så att vi kan läsa dem på Ipad. 
 
Något regisserat rollspel mellan oss vuxna har vi inte gjort men ibland ”härmar” vi 
barnen mer spontant för att få igång en diskussion eller i alla fall en eftertanke. Oftast 
har det varit i perioder då barnen knuffats eller skrikit mycket men det är ju också 
viktigt att lyfta fram positiva händelser. 
 
 
Årets plan ska utvärderas senast  
2017-12-31  
 
Beskriv hur årets plan ska utvärderas  
Genom observationer och samtal med barn och föräldrar.  
 
Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Biträdande förskolechef och pedagoger  
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Främjande insatser 
 
Namn  
Genusarbete  
 
Områden som berörs av insatsen  
Kön 
 
Mål och uppföljning  
•Vi ska ge flickor och pojkar lika stort inflytande över verksamheten – och lika stort 
utrymme.  
•Vi ska skapa förutsättningar för barnen att kunna utveckla sina förmågor och 
intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller.  
 
På APT under året ska vi dela med oss av tips och tankar. 
Utvärdering sker under hösten 2017. 
 
Insats.   
Vi ska fortsätta att observera hur olika miljöer används och av vilka barn. 
 
Ansvarig 
Alla pedagoger och biträdande förskolechef.  

 
Namn 
Olika språk och kulturer  
 
Områden som berörs av insatsen  
Etnisk tillhörighet  
 
Mål och uppföljning 
•Vi ska uppmärksamma flerspråkighet på ett positivt sätt.  
•Vi ska tänka mycket noga på hur vi uttrycker oss om andras kulturer och 
värderingar.  
 
På APT under året ska vi dela med oss av tips och tankar.  
Utvärdering sker under hösten 2017. 
  
Insats 
Vi ska låna böcker med sagor på andra språk som vi kan bläddra i och se hur olika 
skrift kan se ut. Det är viktigt att vi tänker efter hur vi presenterar dessa för barnen. 
 
Vi ska använda oss av URs tjänster, där finns bl.a. sagor på olika språk inlästa. 
Samma saga finns på olika språk. 
 
Ansvarig  
Alla pedagoger och biträdande förskolechef.  
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Namn  
Trosuppfattning  
 
Områden som berörs av insatsen 
 Religion eller annan trosuppfattning  
 
Mål och uppföljning  
•Vi ska bli medvetna om att inte alla föräldrar och barn med en viss trosuppfattning 
har samma önskemål och behov och ta reda på vad som gäller för just den enskilda 
familjen.  
•Vi ska ge barnen kunskap om religionsfrihet och vad detta innebär, inklusive 
rättigheten att inte tro på någon gud.  
 
På APT under året ska vi dela med oss av tips och tankar.  
Utvärdering sker under hösten 2017.  
 
Insats  
Vid frågor från barnen tar vi upp det de funderar på – hela tiden ska vi framhålla att 
det finns olika åsikter. 
 
Ansvarig 
Alla pedagoger och biträdande förskolechef.   
 
 
Namn  
Funktionsnedsättning  
 
Områden som berörs av insatsen 
 Funktionsnedsättning  
 
Mål och uppföljning  
•Vi ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor och intressen utan 
att begränsas av stereotypa föreställningar som baseras på funktionsförmåga.  
•Vi ska anpassa vår verksamhet med hänsyn till barnens olika förutsättningar och 
utforma den så att alla barn kan delta på sina premisser i de olika aktiviteterna.  
•Vi ska fungera som goda förebilder genom ett förhållningssätt som uttrycker respekt 
för det enskilda barnets förmågor och förutsättningar.  
 
På APT under året ska vi dela med oss av tips och tankar.  
Utvärdering sker under hösten 2017.  
 
Insats  
Vi ska fortsätta att tänka utifrån alla barns behov när vi planerar vår verksamhet och 
skapa många tillfällen när alla barn känner att de "lyckas".  
 
När vi får barn med funktionsnedsättning ska vi tillsammans med barnets föräldrar 
fundera på i vilken omfattning och på vilket sätt de övriga barnen samt deras 
föräldrar behöver få information om barnets funktionsnedsättning.  
 
Ansvarig  
Alla pedagoger och biträdande förskolechef.  
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Namn 
Ålder  
 
Områden som berörs av insatsen 
Ålder  
 
Mål och uppföljning  
•Vi ska skapa förutsättningar för barnen att kunna utveckla sina förmågor och 
intressen utan att begränsas av stereotypa föreställningar som baseras på ålder.  
 
På APT under året ska vi dela med oss av tips och tankar.  
Utvärdering sker under hösten 2017. 
 
Insats 
Vi uppmuntrar de äldre/de som kan att bli förebilder. 
 
Vi ska framhålla ålderns betydelse på ett positivt sätt – det är roligt att lära sig nya 
och fler saker. 
 
Ansvarig  
Alla pedagoger och biträdande förskolechef.  
 
 
 
Namn  
Kränkande behandling  
 
Områden som berörs av insatsen  
Kränkande behandling  
 
Mål och uppföljning  
•Vi ska träna barns förmåga till empati och respekt för allas lika värde.  
 
På APT under året ska vi dela med oss av tips och tankar.  
Utvärdering sker under hösten 2017. 
 
 
Insats  
Vi ska fortsätta att jobba utifrån frågeställningen ”-Hur gör man för att alla i gruppen 
ska må bra och tycka att det är roligt i förskolan?” 
 
Vi ska hjälpa alla att hitta någon att leka med. Ibland måste man respektera att vissa 
vill leka själv men då kan barnen behöva vuxenstöd för att hitta andra kompisar. 
 
 
Ansvarig  
Pedagogerna och biträdande förskolechef.  
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Kartläggning 
Kartläggningsmetoder  
Observationer  
Intervjuer och samtal med barnen.  
Vi har fortsatt våra diskussioner i arbetslagen;  
- hur är vi mot barnen?  
- hur är barnen mot varandra?  
- hur är vi mot varandra? 
- hur är vi mot föräldrarna?  
 
Område som berörs i kartläggningen  
Kränkande behandling, Kön, Olika språk och kulturer 
 
Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen  
Se metoder  
 
Hur personalen har involverats i kartläggningen  
Se metoder  
 
Resultat och analys  
Utvärdering av förra årets likabehandlingsplan visar att vi bör arbeta vidare med ökat 
kamratskap även i år. 
 
Vi vill fortsätta att bygga på allt positivt som finns på förskolan, både mellan barn och 
vuxna. 
 
Vi har en insats kvar från förra året, rollspel, som vi vill genomföra i år. 
 

Förebyggande åtgärder 
Namn 
Ökat kamratskap 
  
Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling 
 
Mål och uppföljning  

• Att alla barn ska känna sig trygga med alla barn och vuxna. 
• Att barn ska våga fråga om de får vara med men också kunna acceptera ett, 

befogat, nej.  
• Att vi pedagoger ska ge ökat vuxenstöd för att barnen ska hitta bra 

kamratrelationer – och vårda dem. 
 
Åtgärd 
Hur är man en bra kompis? 
 
Vi ska fortsätta med att rannsaka oss själva. Hur är vi mot barnen och varandra? 
Vi ska vara goda förebilder. 
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Vi kommer att fortsätta använda/jobba med barnkonventionen genom våra 
”Kompisböcker”. 
 
Vi kommer att använda rollspel där vi vuxna sätter fokus på ”problemområden”. 
 
 
Motivera åtgärd 
Vi vill fortsätta att förstärka den positiva kamratkänsla som finns på huset. 
 
Ansvarig  
Alla pedagoger och biträdande förskolechef.  
 
Datum när det ska vara klart 2017-12-31 
 
 
 

Konflikthanteringsrutiner samt rutiner för akuta 
situationer 
Policy: Ormsta förskolor tar avstånd från all form av diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling Om något sådant sker så har vi plikt att anmäla det. 
På förskolan ska alla barn, föräldrar och personal känna sig trygga och vara 
respekterade för den person man är.  
 
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Personalen har en gemensam uppfattning om vad som menas med trakasserier och 
kränkande behandling och vad de som vuxna i förskolan ska reagera på.  
Vi tar upp ev. problem/riskbeteenden i arbetslaget så att alla har samma information 
om barnen/situationen och samma "regler". Vi samtalar om hur vi kan hjälpas åt att 
stötta barn/vuxna och "hålla ögonen öppna".  
 
Personal får information om vad de ska vara uppmärksamma på som kan tyda på att 
ett barn kan vara utsatt för kränkningar.  
 
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 
Pedagoger  
Biträdande förskolechef, Karin Brath Eriksson  
Förskolechef, Jonas Hård 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks/verkar ha kränkts av 
andra barn 
 •Vi har samtal med alla inblandade barn.  
I vissa situationer kan det vara tillräckligt att genom några frågor få händelsen 
klarlagd och därigenom utagerad. I mer komplicerade fall av kränkningar kan 
utredningsskyldigheten bli mer långtgående och omfatta även samtal med barnens 
föräldrar.  
•Vi ska allsidigt belysa vad som inträffat och analysera orsakerna till händelsen.  
•Utredningen ska omfatta både det barn som kan ha blivit kränkt och det eller dem 
som kan ha kränkt.  
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Rutiner för att utreda och åtgärda om barn kränks av personal 
•Biträdande förskolechef o/e förskolechefen har samtal med den vuxne.  
•En pedagog som barnet känner väl och har förtroende för samtalar och ger stöd till 
barnet.  
•Barnets föräldrar informeras omgående.  
 
Både diskrimineringslagen och skollagen innehåller ett absolut förbud för de 
anställda att utsätta ett barn för trakasserier eller kränkande behandling. Detta gäller 
för alla tänkbara former av kränkningar.  
Vid allvarliga fall av trakasserier eller kränkande behandling kan det bli aktuellt att 
överväga disciplinära åtgärder gentemot den eller de anställda som har utfört 
trakasserierna eller kränkningarna.  
 
Rutiner för uppföljning  
•En handlingsplan skrivs. Om denna gäller barn så ska vårdnadshavarna vara 
delaktiga.  
•Samtal fortsätter med berörda.  
•Personalen ser över om det behövs några organisatoriska förändringar.  
 
Rutiner för dokumentation  
På varje avdelning finns en anteckningsbok för att kunna dokumentera händelser som 
anses viktiga, både vad gäller barn och vårdnadshavare, så snart som möjligt efter 
händelsen.  
Vid en allvarlig kränkande behandling fylls en särskild blankett i. Blanketten lämnas 
till förskolechefen samt en kopia till biträdande förskolechef.  
 
Länk till blanketten: 
http://intranet.vallentuna.se/dok/files/dokument/buf/blanketter_skolor
na/anm%E4lan%20om%20diskriminering%20eller%20kr%E4nkande%2
0behandling%20tre%20steg.pdf?7,802981E-02  
 
Enligt den nya skollagen (SFS 2010:800) är personal i förskolan som får kännedom 
om att ett barn kan ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling skyldig 
att anmäla detta till förskolechefen. Chefen är i sin tur skyldig att föra informationen 
vidare till huvudmannen.  
 
Ansvarsförhållande  
Kommunens ansvar:  
Vallentuna kommun har det yttersta juridiska ansvaret för att likabehandling 
genomförs enligt lagens syfte.  
 
Förskolechefens ansvar:  
Förskolechefen har det övergripande ansvaret för att förskolans personal agerar. 
Förskolechefen ansvarar för att likabehandlingsplanen utvärderas och revideras en 
gång per år.  
 
Personalens ansvar:  
Alla som arbetar i förskolan (pedagoger men också matpersonal och lokalvårdare) har 
skyldighet att efterleva och följa upp likabehandlingsplanen. Pedagogerna ansvarar 
för att ta upp likabehandlingsplanen med barnen och att då anpassa innehåll och 
formuleringar efter ålder och mognad.  
Biträdande förskolechef ansvarar för att informera vårdnadshavarna om planen.  

http://intranet.vallentuna.se/dok/files/dokument/buf/blanketter_skolorna/anm%E4lan%20om%20diskriminering%20eller%20kr%E4nkande%20behandling%20tre%20steg.pdf?7,802981E-02
http://intranet.vallentuna.se/dok/files/dokument/buf/blanketter_skolorna/anm%E4lan%20om%20diskriminering%20eller%20kr%E4nkande%20behandling%20tre%20steg.pdf?7,802981E-02
http://intranet.vallentuna.se/dok/files/dokument/buf/blanketter_skolorna/anm%E4lan%20om%20diskriminering%20eller%20kr%E4nkande%20behandling%20tre%20steg.pdf?7,802981E-02
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