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                Likabehandlingsplan för Stenhuggarens förskola 
      - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

 

Grunduppgifter 
 
Verksamhetsformer som omfattas av planen: 
Förskoleverksamhet 
 
Ansvariga för planen: 
Förskolechef  
2 Förskollärare har reviderat likabehandlingsplanen. 
 
Vår vision: 
Värdegrunden är gemensam för förskolor och skolor i Ockelbo kommun. Den bygger på: 
 
TRYGGHET – RESPEKT – ANSVAR – JÄMSTÄLLDHET 
 
Vi ska alla trivas med våra kamrater. Barn och vuxna känner ömsesidig tillit till varandra samt känner 
sig sedda och bekräftade. Vi lyssnar på varandra och respekterar andras olikheter och åsikter samt 
accepterar gemensamma regler. Alla tar ansvar för sitt eget lärande och handlande. Vi tar ansvar för 
det som är mitt och andras saker samt vår gemensamma miljö. Vi blir respekterade för de val vi gör 
oberoende av kön. Alla ska få samma möjlighet till att utvecklas och få känna oss värdefulla. På 
Stenhuggarens förskola är alla barn trygga och blir respekterade för den de är oavsett kön, 
könsuttryck eller könsidentitet, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell 
läggning, funktionsnedsättning och ålder. 
 
Planen gäller från 2014-06-30 till och med 2015-06-30. 
 
Barnens delaktighet: 
På vår förskola arbetar vi med värdegrundsfrågor genom att vi kontinuerligt pratar med barnen om 
våra värdegrunder samt frågar barnen om vart det är roligt att leka samt vart de inte vill leka.  
De äldre barnen intervjuas 1 gång per år. 
 
Vårdnadshavarens delaktighet: 
På vår förskola blir vårdnadshavaren delaktig genom information på föräldramöten samt 
enhetsrådsmöten. Likabehandlingsplanen bör även finnas tillgänglig i hallen på varje avdelning. 
 
Personalens delaktighet: 
På vår förskola blir personalen delaktig genom pedagogiska diskussioner på avdelningarna och på AP-
träffar. Vi intervjuar även de äldre barnen 1 gång per år. 
 
Förankring av planen: 
Personal: På våra AP-träffar genom gruppdiskussioner. 
Vårdnadshavare: Information på föräldramöten samt enhetsråd. Likabehandlingsplanen finns 
tillgänglig i hallen på varje avdelning. 
Barn: Arbeta med likabehandlingsplanen på ett sätt som är anpassat utifrån barngruppen och dess 
ålder och mognad. 
 

 
 



Utvärdering av fjolårets plan 
 
Likabehandlingsplanen har utvärderats och reviderats våren 2014. 
 
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan var förskolechef, personal samt barn. 
 
Resultatet av utvärderingen av fjolårets plan gjordes via intervjuer och kartläggning av ute- och 
inomhusmiljön. Varje avdelning har gått igenom och kommenterat planen. Vi har följt barnen i deras 
lekar. 
 
Likabehandlingsplanen skall utvärderas och diskuteras regelbundet där vi går igenom åtgärderna och 
ser efter om dessa uppnåtts. 
 
Ansvariga för att årets plan utvärderas är förskolechefen och likabehandlingsrepresentanter. 
Årets plan ska utvärderas senast 2015-06-30. 
 

 
Främjande insatser: 
 
MOTVERKA KRÄNKANDE BEHANDLING 
 
Mål: 
Vi strävar efter att varje barn ska kunna vistas i förskolan utan att utsättas av någon form av 
kränkande behandling. 
 
Insatser: 

- Vi pratar kontinuerligt om hur det är att vara en bra kompis. 
- Under början av hösten kartlägger vi inne- och utemiljön. 
- Vi använder oss utav böcker och t ex Bamses kompisluva. 
- Vi pedagoger föregår med gott exempel. 

 
Ansvariga: 
Samtliga anställda medverkar aktivt i alla åtgärder. 
 
 
FRÄMJANDE LIKABEHANDLING OAVSETT KÖN 
 
Mål: 
Vi strävar efter att skapa en pedagogisk miljö där flickor och pojkar kan utveckla sina förmågor och 
intressen utan att bli hämmade av traditionella könsmönster. 
 
Insatser: 

- Varje arbetslag ska prata ihop sig om olika insatser om hur och vad vi ska göra för 
att främja likabehandling oavsett kön. 

- Vi som pedagoger ser och bekräftar alla barn. 
- Vi tar tillvara på varje barns intressen oavsett kön. 
- Vi tittar på vår miljö ur ett genusperspektiv. 

   
Ansvariga: 
Samtliga anställda medverkar aktivt i alla åtgärder. 
 



FRÄMJA LIKABEHANDLING OAVSETT KÖNSIDENTITET ELLER KÖNSUTTRYCK 
 
Mål: 
Vi strävar efter att alla skall bli sedda och bekräftade för den man är oavsett om man är pojke eller 
flicka. 
 
Insatser: 

- Vi har en tillåtande miljö där alla barn och pedagoger ges möjlighet att utveckla sin 
identitet. 

- Vi diskuterar vår gemensamma barnsyn och vilka möjligheter barnen har i vår 
verksamhet, t ex att de kan använda vilka kläder och leksaker de vill. 

 
Ansvariga: 
Samtliga anställda medverkar aktivt i alla åtgärder. 
 
 
FRÄMJA LIKABEHANDLING OAVSETT ETNISK TILLHÖRIGHET 
 
Mål:  
Vi strävar efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för 
andra kulturer. 
 
Insatser: 

- Vi uppmärksammar flerspråkighet på ett positivt sätt genom till exempel sång och 
musik på olika språk från olika länder, vilket vi bland annat kan hämta från 
internet. 

- Vi informerar föräldrar om vikten av att tala sitt modersmål med barnen. 
- Vi efterfrågar kompetensutveckling om olika kulturer. 
- Önskvärt med hemspråk. 
- Vi försöker ge ut information på föräldrarnas hemspråk i möjligaste mån. 

 
Ansvariga: 
Samtliga anställda medverkar aktivt i alla åtgärder. 
 
 
FRÄMJA LIKABEHANDLING OAVSETT RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFATTNING 
 
Mål: 
Vi strävar efter att varje barn ska känna delaktighet och stolthet i sin egen religion/trosuppfattning 
och utveckla känsla och respekt för andra religioner/trosuppfattningar. 
Vi stävar efter att få mer kunskap och därigenom större förståelse för människors olika 
trosuppfattningar och uttryck. 
 
Insatser: 

- Vi försöker ha en dialog med vårdnadshavare om deras högtider, religiösa 
traditioner och seder. 

- Vi har möjlighet att använda oss utav den internationella almanackan via internet. 
 
Ansvariga: 
Samtliga anställda medverkar aktivt i alla åtgärder. 
 
 



 
 
FRÄMJA LIKABEHANDLING OAVSETT FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
 
Mål: 
Vi strävar efter att alla barn ska kunna delta i verksamheten oavsett funktionsnedsättning.  
Den pedagogiska verksamheten ska anpassas så att alla barn ges rika möjligheter till utveckling och 
lärande.  
 
Insatser: 

- Vi anpassar de gemensamma aktiviteterna och utformar dem så att alla barn kan 
delta. 

- Vi pedagoger fungerar som goda förebilder genom ett förhållningssätt som 
uttrycker respekt för det enskilda barnets förutsättningar och förmågor.  

- Vi samarbetar med specialpedagog och använder oss utav alternativ 
kommunikation och/eller tecken som stöd samt olika tekniska hjälpmedel. 

 
Ansvariga: 
Samtliga anställda medverkar aktivt i alla åtgärder. 
 
 
FRÄMJA LIKABEHANDLING OAVSETT SEXUELL LÄGGNING 
 
Mål: 
Vi strävar efter att ha ett öppet förhållningssätt mot olika familjekonstellationer och efter att ge varje 
barn rätt att känna stolthet över sin familj. 
 
Insatser: 

- Vi uppmärksammar att familjer kan se olika ut. 
- Vi grundlägger respekt och aktning för varje människa. 
- Vi söker barnlitteratur som belyser ämnet och läser och samtalar om böckerna 

med barnen.  
 
 
Ansvariga: 
Samtliga anställda medverkar aktivt i alla åtgärder. 
 
 
FRÄMJA LIKABEHANDLING OAVSETT ÅLDER 
 
Mål: 
Vi strävar efter att skapa förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor och intressen utan att 
begränsas av stereotypa föreställningar som baseras på ålder. 
 
Insatser: 

- Vi låter miljön och vårt pedagogiska material vara anpassat och lättillgängligt för 
barnen utifrån ålder och mognad. 

- Våra aktiviteter ska vara anpassade efter barnen utifrån ålder och mognad. 
 
Ansvariga: 
Samtliga anställda medverkar aktivt i alla åtgärder. 



Kartläggning 
 
Kartläggningsmetoder: 

- Vi har valt att intervjua barnen för att kartlägga och observera hur de känner inför 
och under vistelsen på förskolan. 

- Kartläggning av den fysiska miljön ute och inne sker genom observationer. 
- Vi har under terminens gång frågat barnen om olika situationer, fysiska miljöer 

ute/inne, positiva/negativa känslor. 
- Vi har haft samtal om känslor under samlingarna samt använt oss utav olika 

kompisböcker och Bamses kompisluva. 
 
Områden som berörs i kartläggningen: 

- Kränkande behandling 
- Kön 
- Könsidentitet eller könsuttryck 
- Etnisk tillhörighet 
- Religion eller annan trosuppfattning 
- Funktionsnedsättning 
- Sexuell läggning 
- Ålder 

 
Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen: 

- Vi har haft samtal med barnen samt intervjuat dem. 
- Vi har informerat vårdnadshavare på föräldramöten och enhetsråd. 

Likabehandlingsplanen har även funnits tillgänglig i hallen på avdelningarna. 
 
Hur personalen har involverats i kartläggningen: 

- All personal informeras och diskuterar kartläggningen i sina arbetslag samt på APT. 
 
Resultat och analys: 
 
Vi har sammanställt kartläggningen genom att vi på avdelningarna Fjärilen och Myran gått igenom 
intervjuerna med barnen. Det som framkommit är att barnen inte undviker någon särskild plats 
varken ute eller inne, men att de kan uppleva vissa miljöer som ”tråkigare” än andra, t ex 
byggrummet och affären.  
I intervjuerna har det framkommit att vissa barn blir retade av andra. På en avdelning var det många 
barn som retades och på den andra avdelningen var det samma namn som framkom. 
I vissa fall har vi  haft extra samtal med barnen samt de berörda vårdnadshavarna. Ett barn nämnde 
även att det inte ville leka med barn som kommer från ett annat land. 
Det har även framkommit under de fortlöpande samlingar som vi har här på förskolan om något barn 
känt sig retad eller utanför under sin vistelse på förskolan. Detta kan också framkomma t ex ute på 
gården då barnen direkt kommer fram och berättar för pedagogen om något hänt. Pedagogerna 
ingriper även självklart när de själv ser att någon kränkning pågår. 
 
När något inträffat pratar vi med de berörda barnen om situationen. 
 
Under året har det uppmärksammats att vi som pedagoger ibland glömmer förskolans ”genus-tänk” 
genom att vi exempelvis ser och kommenterar vad barnen har för olika kläder på sig. Vi har även 
”bytt namn” på våra olika platser i innemiljön till exempelvis kök/affär istället för dockvrå. 



Med de äldre barnen har vi tittat på filmer som t ex ”Berättelser från Nepal” där man ser hur barn 
lever och bor i olika länder. Detta har bidragit till många bra samtal där vissa barn blivit mer öppna 
med hur de lever och har det i sina familjer. 
Vi har även sett att vi behöver ett nytt intervjuunderlag då det saknas lite frågor för att få fram en 
bra kartläggning. Intervjuunderlaget får tas fram under hösten av de berörda avdelningarna. 

 
 
Förebyggande åtgärder 

 
- Vi ser till att vi som pedagoger är där barnen leker på förskolan. 
- Vi är lyssnande pedagoger som observerar barnens vardag. 
 

 

 
Rutiner för aktuella situationer 
 
Policy: 
Det råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår förskola. 
 
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling: 
Personalen håller god uppsikt över alla platser där barnen befinner sig. Personalen tar kontinuerligt 
upp det de ser och hör på gemensamma möten för att skapa en så god bild som möjligt. 
Observationer och kartläggningar görs. Personalen har regelbundna samtal med barnen om hur vi 
bemöter varandra och hur vi pratar om varandra och till varandra. Personalen lyssnar på barnens 
signaler och har samtal där de ställer följdfrågor. Personalen lyfter upp det de ser och hör i den 
dagliga kontakten med vårdnadshavarna. Vårdnadshavare uppmuntras att berätta om barnets 
upplevelser på förskolan.  
 
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till: 
 
Pia Holmström Förskolechef 070-4141428 
pia.holmstrom@ockelbo.se 
 
Eva Strömberg Förskollärare 0297-55481 
eva.stromberg@ockelbo.se 
 
Mia Forsling Förskollärare 0297-55483 
anna_maria.forsling@ockelbo.se 
 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn: 
Utredningen belyser vad som inträffat och analyserar orsaken till händelsen. Pedagogen har samtal 
med alla inblandade barn och informerar berörda kollegor. 
 I vissa fall kan det vara tillräckligt att genom några frågor få händelsen kartlagd och utagerad. 
I vissa fall av kränkningar ska personalen ha samtal med barnens vårdnadshavare och eventuellt 
förskolechef. Förskolans insatser inom ramen för utredningar dokumenteras. Åtgärdsplanen belyser 
vilka åtgärder som planerats och vem/vilka som ansvarar för dessa. Alla berörda kommer till tals i 
syftet att pedagogerna ska planera lämpliga stödåtgärder. Även det barn som kränkts kan vara i 
behov av särskilda stödinsatser.  
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Insatserna är inte enbart individinriktade. Pedagogerna bör också överväga organisatoriska 
förändringar. Vid allvarliga fall av kränkningar bör förskolan också överväga om det finns anledning 
till att göra anmälan till socialtjänsten. Förskolechefen ansvarar för anmälan. 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal: 
Ett barn som blir kränkt av någon anställd är i en särskild utsatt situation eftersom de befinner sig i 
beroendeställning. Kränkning som begås av personal betraktas som mycket allvarliga.  
Det är viktigt att förskolan agerar skyndsamt om det finns misstanke om att ett barn kan ha blivit 
kränkt av en anställd. Personalen till den kollega som betett sig kränkande mot ett barn/fler barn tar 
initiativ till ett samtal i enrum för att följa upp händelsen samt informerar förskolechefen. 
Förskolechefen ansvarar för utredningen. 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när en personal kränks av en annan personal: 
När en personal blir kränkt av en annan personal bör förskolechefen kontaktas. Förskolechefen har 
samtal med båda berörda och sedan ett gemensamt samtal med alla inblandade. 
 
 
Rutiner för uppföljning: 
Vid mindre allvarliga kränkningar barn-barn: All personal är uppmärksamma på relationerna mellan 
de inblandade barnen. Pedagogerna gör en uppföljning inom en månad, eventuellt tillsammans med 
förskolechefen. Uppföljningen dokumenteras.  
Vid allvarligare kränkningar barn-barn: All personal är uppmärksamma på relationerna mellan de 
inblandade barnen. Pedagogerna har tillsammans med förskolechefen ett uppföljningssamtal med de 
berörda barnens vårdnadshavande inom en månad. Uppföljningen dokumenteras.  
Vid kränkning personal-barn: Förskolechefen ansvarar för utredning och uppföljning. Utredningen 
ska innehålla konkreta åtgärder. Personalavdelningen inom förvaltningen kan vara behjälplig i 
arbetet. Bedöm om anmälan ska ske till andra instanser som t ex socialtjänsten, polisen, 
arbetsmiljöverket. Utredningen dokumenteras. 
Vid kränkning personal-personal: Förskolechefen ansvarar för utredning och uppföljning. 
Utredningen dokumenteras. 
 
Rutiner för dokumentation: 
Varje åtgärd och uppföljning dokumenteras skriftligt. Dokumentationen förvaras inlåst. Ansvariga för 
dokumentationen är berörda pedagoger och förskolechef. 
Rapport om kränkande behandling anmäls till förskolechef på därför avsedd blankett. Nämnden 
delges varje månad antal kränkande behandlingar och vilka åtgärder som planeras/utförts. 
 
Ansvarsförhållande: 
Pedagogerna ansvarar för att följa upp de rutiner för åtgärder som är angivna i 
likabehandlingsplanen. Förskolechefen har det övergripande ansvaret för det åtgärdande arbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


