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Verksamhetsformer som omfattas av planen:  

Förskoleverksamhet 

Läsår: 2018/2019 
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Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskoleverksamhet 

Ansvariga för planen 
Förskolechef och arbetslag 

Vår vision 
En förskola för alla, där alla trivs och är trygga och där alla känner sig välkomna.  En 
förskola där alla kan växa och utvecklas till självständiga individer och respektera 
varandra. En förskola där alla behandlas lika samt att barnens bästa alltid ska komma i 
främsta rummet. 

Planen gäller från 
2018-10-01 

Planen gäller till 
2019-10-31 

Läsår 
2018/2019 

Barnens delaktighet 
I det vardagliga samtalet mellan barn och pedagog lyssnar vi och tar tillvara på barnens, 
men också varandras funderingar och åsikter. Vi arbetar medvetet så att sociala 
samspel och empati står i fokus. Där har vi möjlighet att få reda på hur barn tänker, 
känner och upplever. Vi gör dem delaktiga i sin vardag och deras röst ses lika mycket 
värd som de vuxnas röster. Detta implementeras sedan i den övriga verksamhetens alla 
aktiviteter. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
I det dagliga samtalet med föräldrar vid hämtning och lämning. Föräldrarna informeras 
vid inskolning och föräldramöte. Den finns även att läsa på hemsidan samt vid 
genomförande av årliga enkäter. 

Personalens delaktighet 
Vid reflektions- och planeringsdagar, APT och reflektionsmöten. Vid kontinuerliga 
reflektionsmöten/avdelningskonferenser hålls planen levande i form av reflektioner, 
diskussioner och kontinuerlig utvärdering av arbetslagen. 

Förankring av planen 
Våra gemensamma värderingar stärks i samspel med barn, i diskussioner i arbetslagen 
samt vid APT, planeringsdagar, kontinuerliga reflektionsmöten och vid den dagliga 
kontakten med föräldrarna. 
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Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
I samband med uppstarten av läsåret 2018/2019 fick arbetslagen i uppdrag att se över 
och revidera planen. 
 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Förskolechef, arbetslag och eventuella synpunkter från föräldramöte, utvecklingssamtal 
samt resultat från enkätundersökning som görs 1ggr/år. 
 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Vi behöver fortsätta att lyfta och synliggöra kopplingen mellan verksamhetens 
demokratiska anda och planen mot kränkning och diskriminerande handlingar.  
 

Årets plan ska utvärderas senast 
2019-09-30 
 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Arbetslagen utvärderar planen tillsammans och gör en 
sammanställning. Sammanställningens resultat och förslag på åtgärder och ändringar 
presenteras för förskolechefen.  
 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Förskolechef 
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Främjande insatser 

 

Namn 
Kränkande behandling och ålder 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling och Ålder 

Mål och uppföljning 
Alla ska känna sig respekterade och trygga oavsett ålder. 

Insats 
Vuxna föregår med gott exempel. Diskuterar med barnen hur en bra kompis ska 
vara och visar barnen hur vi bemöter varandra oavsett ålder.  
Alla pedagoger och vuxna på Parken är ansvariga för att uppmärksammar 
händelser i barngruppen och lyfter dessa i dialog tillsammans med barnen.  
I arbetslaget förekommer en fortlöpande dialog mellan pedagogerna för att 
säkerställa ett gemensamt förhållningssätt gentemot barnen. En gemensam 
samsyn som präglas av respekt och acceptens ska råda i bemötandet till barnen, 
vårdnadshavare, kollegor och andra personer som vistas på Parken. 

Ansvarig 
Förskolechef och arbetslag 

Datum när det ska vara klart 
2019-09-30 
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Namn 
Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och 
sexuell läggning 

Områden som berörs av insatsen 
Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning 

Mål och uppföljning 
Alla barn ska kunna uttrycka sina åsikter oavsett könstillhörighet. Varje barn ska 
kunna känna stolthet över sig själv och sin familj. 

Insats 
Vi bemöter alla lika oavsett kön och ger alla lika stort inflytande och utrymme i 
vår verksamhet. Genusperspektivet lyfts i dialog med både vuxna och barn. Vi 
bejakar olika familjekonstellationer samt undviker att förstärka heteronormen som 
det självklara och naturliga. 
Alla pedagoger och vuxna på Parken är ansvariga för att uppmärksammar 
händelser i barngruppen och lyfter dessa i dialog tillsammans med barnen.  
I arbetslaget förekommer en fortlöpande dialog mellan pedagogerna för att 
säkerställa ett gemensamt förhållningssätt gentemot barnen. En gemensam 
samsyn som präglas av respekt och acceptens ska råda i bemötandet till barnen, 
vårdnadshavare, kollegor och andra personer som vistas på Parken. 

Ansvarig 
Förskolechef och arbetslag 

Datum när det ska vara klart 
2019-09-30 
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Namn 
Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet och religion eller annan 
trosuppfattning 

Områden som berörs av insatsen 
Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning 

Mål och uppföljning 
Alla ska känna sig välkomna till förskolan oavsett etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning. 

Insats 
Barnen ska kunna känna stolthet över sig själva, sin familj och respektera andra.  
Vid tillfällen då vi har barn med annan etnisk bakgrund uppmärksammar vi 
flerspråkighet på ett positivt sätt bl.a. genom att benämna föremål, färger och 
vardagliga uttryck på familjens etniska språk.  
Modersmålsstöd erbjuds, från Ystads Kommun, i den befintliga verksamheten 
tillsammans med modersmålsläraren, förutsatt att det finns tillräckligt många 
(minst 3-4 barn) barn med samma modersmål inom enheten.  
Vårdnadshavare ska med förtroende lämna sina barn på Parken förvissade om 
att barnen inte under några omständigheter blir ensidigt påverkade till förmån för 
någon religiös ideologi.  
Alla pedagoger och vuxna på Parken är ansvariga för att uppmärksammar 
händelser i barngruppen och lyfter dessa i dialog tillsammans med barnen.  
I arbetslaget förekommer en fortlöpande dialog mellan pedagogerna för att 
säkerställa ett gemensamt förhållningssätt gentemot barnen. En gemensam 
samsyn som präglas av respekt och acceptens ska råda i bemötandet till barnen, 
vårdnadshavare, kollegor och andra personer som vistas på Parken. 

Ansvarig 
Förskolechef och arbetslag 

Datum när det ska vara klart 
2019-09-30 
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Namn 
Främja lika rättigheter och möjligheter vid funktionsnedsättning. 

Områden som berörs av insatsen 
Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
Alla barn ska känna sig lika mycket värda. 

Insats 
Vid behov informeras all personal det som behövs för att kunna möta barnet och 
tillgodose barnets individuella behov. Verksamheten anpassas utifrån barnets 
möjligheter, förmågor och behov. I dialog med barngruppen avdramatiserar vi 
olikheter och lyfter istället hur olikheter och likheter kan berika allas vår 
vardag.                             
Alla pedagoger och vuxna på Parken är ansvariga för att uppmärksammar 
händelser i barngruppen och lyfter dessa i dialog tillsammans med barnen.  
I arbetslaget förekommer en fortlöpande dialog mellan pedagogerna för att 
säkerställa ett gemensamt förhållningssätt gentemot barnen. En gemensam 
samsyn som präglas av respekt och acceptens ska råda i bemötandet till barnen, 
vårdnadshavare, kollegor och andra personer som vistas på Parken. 

Ansvarig 
Förskolechef och arbetslag 

Datum när det ska vara klart 
2019-09-30 
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Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
I möte med barnen, enskilt och i grupp. Observanta på barns lek både inne och ute. En 
rak och öppen dialog med föräldrar/vårdnadshavare. Fortlöpande diskussioner i 
arbetslaget om förhållningssätt, barnsyn, värderingar, rutiner och regler. 
 

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 
Vid samtal med barnen enskilt och i grupp.  Föräldrar informeras både vid lämning, 
hämtning, föräldramöte, utvecklingssamtal och via förskolans hemsida.  
 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Vid schemalagda reflektionsmöten som är återkommande under läsåret, reflektions- och 
planeringsdagar och i det dagliga arbetet. 
 

Resultat och analys 
I utvärderingen framkommer att arbetslagen har arbetat utifrån planen och därmed aktivt 
och medvetet med olika insatser som t.ex. kompisprat lyckats stävja kränkningar och 
diskriminerande handlingar under läsåret 2017/2018.                     
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Förebyggande åtgärder 

 

Namn 
Könsmärkta aktiviteter 

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

Mål och uppföljning 
Säkerställa att det råder ett klimat på förskolan som förhindrar kränkande och 
diskriminerande behandling. 

Åtgärd 
Pedagogerna ansvara för att det råder delaktighet och ett gott klimat mellan 
pedagoger och vårdnadshavare som bidrar till att utveckla ett nära samarbete 
utvecklas som präglas av förtroende, tillit och respekt  

Motivera åtgärd 
Skapa ett klimat som präglas av tillit, acceptens, respekt, förståelse och tolerans 
är det nödvändigt att alla berörda parter inkluderas och upplever sig delaktiga. 

Ansvarig 
Förskolechef och arbetslag 

Datum när det ska vara klart 
2019-09-30 
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Namn 
Kränkande behandling och ålder 

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

Mål och uppföljning 
Säkerställa att det råder ett klimat på förskolan som förhindrar kränkande och 
diskriminerande behandling. 

Åtgärd                                                                                                   
Pedagogerna ansvara för att det råder delaktighet och ett gott klimat mellan 
pedagoger och vårdnadshavare som bidrar till att utveckla ett nära samarbete 
utvecklas som präglas av förtroende, tillit och respekt 

Motivera åtgärd 
Skapa ett klimat som präglas av tillit, acceptens, respekt, förståelse och tolerans 
är det nödvändigt att alla berörda parter inkluderas och upplever sig delaktiga. 

Ansvarig 
Förskolechef och arbetslag 

Datum när det ska vara klart 
2019-09-30 
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Namn 
Mångfald vad gäller etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

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

Mål och uppföljning 
Säkerställa att det råder ett klimat på förskolan som förhindrar kränkande och 
diskriminerande behandling. 

Åtgärd                                                                                                               
Pedagogerna ansvara för att det råder delaktighet och ett gott klimat mellan 
pedagoger och vårdnadshavare som bidrar till att utveckla ett nära samarbete 
utvecklas som präglas av förtroende, tillit och respekt 

Motivera åtgärd 
Skapa ett klimat som präglas av tillit, acceptens, respekt, förståelse och tolerans 
är det nödvändigt att alla berörda parter inkluderas och upplever sig delaktiga. 

Ansvarig 
Förskolechef och arbetslag 

Datum när det ska vara klart 
2019-09-30 
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Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Det råder nolltolerans mot alla former av trakasserier och kränkande särbehandling 
behandling på vår förskola. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Vi är lyhörda för tendenser till negativt beteende, som vi ser och hör. Vi arbetar dagligen 
med ett socialt och emotionellt förhållningssätt. Pedagogerna är alltid närvarande i 
barngruppen. 
Pedagogerna bemöter föräldrar/vårdnadshavare med ett förhållningssätt som skapar 
förtroende, vilket är förutsättningen för att främja en relation där 
föräldrar/vårdnadshavare upplever att de kan vända sig till pedagogerna om problem 
eller situationer av kränkningar eller diskriminerande handlingar uppstår. 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 
Barn och föräldrar kan ta kontakt med den pedagog man känner förtroende för.  
Hela arbetslaget har samma ansvar vid en akut situation. Vid akuta händelser används 
telefonnummer till respektive avdelning: 
Blocket Vallmon & Tussilagon 0411-57 80 85 eller 0411-57 80 86 
Blocket Blåklinten & Maskrosen 0411-57 80 88 eller 0411-57 80 89 
Blocket utegruppen: Hundkexet och Kattfoten 0411-57 80 87 
Förskolechef 0411-57 80 70 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 
För mycket små barn är första åtgärden är att den vuxne informerar förskolechefen och 
utreder omgående var problemet har uppstått och tar reda på hur de inblandade barnen 
mår. Informerar föräldrarna till de inblandade barnen - var för sig. Dokumenterar 
händelsen skriftligt. Pedagogerna pratar med barnen enskilt och vid behov i grupp, om 
överträdelsen. Om problemen kvarstår sammankallas alla de inblandade 
föräldrarna/vårdnadshavarna, det berörda arbetslaget samt förskolechefen. Arbetslaget 
presenterar förslag på handlingsplan. En slutlig handlingsplan arbetas fram av 
pedagogerna i syfte att förhindra fortsättning på problemet. 
 
Det kan vara svårt att bedöma vissa händelser när det rör de allra yngsta barnen.                      
Det finns viss ledning att hämta i juridiska förarbeten där bland annat följande anges: om 
mycket små barn gör illa andra barn genom att t.ex. bitas, även om detta sker flera 
gånger, handlar det inte om mobbning/kränkning utan om bristande tillsyn i 
verksamheten. Var går gränsen för vad som kan anses ”mycket små barn”?  Rättspraxis 
har skapat vägledning och BEO1 har fastställt i ett ärende att när ett barn är 5 år så är 
det inte längre frågan om mycket små barn. Beslutet från BEO innebär att vid händelser 
som inträffar med barn från 5 år ska samma rutiner tillämpas som vid utredning om 
kränkande behandling när barn kränks av personal. Finns omständigheter som medför 
att ett barn inte är åldersadekvat ska barnets handling betraktas utifrån den ålder man 
uppskattar att barnet uppnått. 
 
 
 

                                                      
1 BEO=Barn och Elevombudsmannen 
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Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 
Av skollagen framgår: att en lärare, förskollärare eller annan personal som får 
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen 
eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev 
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 
skyldig att anmäla detta till huvudmannen.                                                     
Anmälningsskyldigheten inträder redan vid kännedom om och omfattar alla händelser. 
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 
kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 
förhindra kränkande behandling i framtiden. Det innebär att utredningen ska påbörjas 
omgående. 
För utredningen om kränkande behandling föreligger används Ystads kommuns 
dokument ”Rutiner kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier” och 
blanketten ”Anmälan, utredning och återrapportering kränkande behandling, trakasserier 
och sexuella trakasserier” inom verksamheter i Kultur och Utbildning. 

  

Rutiner för uppföljning 
I de fall en händelse innefattar ”mycket små barn” sker ett uppföljningsmöte inom                     
1 månad räknat från första möte med inblandade vårdnadshavare/föräldrar.                                                              
I händelse som rör barn fyllda 5 år sker uppföljningen utifrån Ystad Kommuns ”Rutiner 
kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier” inom verksamheter i 
Kultur och Utbildning, vilket kan skilja sig beroende på omfattningen av en händelse, 
men senast 1 månad efter insatta åtgärder ska ett uppföljande möte äga rum. 
 

Rutiner för dokumentation 
I de fall en händelse innefattar ”mycket små barn” ska fortlöpande skriftlig 
dokumentation av den dagliga verksamheten göras i syfte att kartlägga situationer där 
problemet uppstår. Berörda arbetslaget har ansvar för att dokumentationen genomförs 
och följs upp under barnens vistelsetid på förskolan. Pedagogerna i arbetslaget är 
ansvariga för att förskolechefen ges fortlöpande information om ärendets förbättringar, 
framsteg och utveckling.   
I de fall en händelse rör barn fyllda 5 år används rutiner för dokumentation utifrån Ystads 
kommuns ”Rutiner kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier” inom 
verksamheter i Kultur och Utbildning. 
 

Ansvarsförhållande 
Förskolechef och arbetslag 
 


