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Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskoleverksamhet

Ansvariga för planen
Förskolechef Åse CimmerholmPedagoger Rebecka Olsson Ulla Erlandsson.

Vår vision
Att alla barn känner sig trygga och trivs på vår förskola. Att alla barn ska växa och utvecklas till självständiga individer. Att inga
barn eller vuxna ska bli diskriminerade, trakasserade eller utsatta för kränkande behandling.

Planen gäller från
2014-11-01

Planen gäller till
2015-10-31

Läsår

Barnens delaktighet
Genom det dagliga samtalet med barnen på förskolan får vi pedagoger kännedom om hur barnen känner och tänker. Vi pratar om
hur man ska vara mot varandra och allas lika värde. Vi arbetar med olika metoder som handlar om socialt samspel och empati. Vi
arbetar med tema och använder oss av litteratur, teater, samling och grupparbete. 

Vårdnadshavarnas delaktighet
Det dagliga samtalet med föräldrarna är viktigt för att skapa en god relation och att de känner sig trygga att samtala med
personalen om barnen. På hösten har vi ett föräldrasamtal som handlar om trygghet och trivsel. Rönnen barnens vårdnadshavare
avgör om barnen ska medverka vid samtalet eller inte. Föräldrarna informeras om likabehandlingsplanen på föräldramöte under
hösten och vid inskolningssamtal. Den finns tillgänglig på nätet och i tamburen.

Personalens delaktighet
Planeringsdagar: värdegrundsarbete Arbetsplatsträffar: i diskussioner arbetar vi med fiktiva fall som vi reflekterar över
tillsammans Veckoreflektioner: kollar på specifika situationer, diskuterar och utvärderar vi vår likabehandlingsplan. Rebecka
Olsson och Ulla Erlandsson har ansvaret för utformandet av planen.

Förankring av planen
Genom det dagliga arbetet med barnen görs både barn och personal medvetna om den nya planen. Det är en ständigt pågående
process som sker dagligen i både den fria leken och vid planerade aktiviteter samt genom samtal och diskussioner. Föräldrarna
blir medvetna om vårt arbete genom den dagliga kontakten med oss personal.
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Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Vi utvärderade fjolårets plan på vår arbetsplatsträff i oktober. Planen utvärderas även i vår kvalitetsredovisning. Vi utvärderad planen
genom att gå igenom den och sedan hade vi diskussioner i arbetslaget. Revideringsgruppen har återkoppling efter halva
verksamhetsåret, februari-mars, för att reflektera över hur arbetet fortlöper. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Förskolechef Åse Cimmerholm och arbetslaget på Löderups förskola.
Ansvariga för revideringen:Åse Cimmerholm, förskolechefRebecka Olsson, pedagogUlla Erlandsson, pedagog

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Det har inte förekommit någon kränkande behandling under detta året som har behövts dokumenteras där vi har behövt använda
våra åtgärder. Därför har vi inte hittat några brister som gör att de behöver förändras. Förändringar är inte något man ser direkt. Vår
vision är att barnen ska ta till sig det vi jobbat med.

Årets plan ska utvärderas senast
2015-10-31

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
På sista arbetsplatsträffen under våren i grupper med olika eventuella dilemman från verksamhetsåret. Årets plan ska utvärderas
av arbetslaget tillsammans med förskolechefen vid planeringsdagar och personalmöte.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Förskolechef Åse Cimmerholm
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Främjande insatser

Namn
Kränkande behandling

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Alla ska känna sig trygga och respekterade på vår förskola.

Insats
När vi ser eller hör någon kränkande behandling tar vi tag i det direkt med berörda barn, även vårdnadshavare blir
informerade. Vi arbetar med olika metoder som handlar om socialt samspel och empati. Vi uppmuntrar barnen till att
våga vara sig själv och stå för sina åsikter.Vi har barnintervjuer på hösten och våren, utifrån dessa vidtar vi åtgärder vid
behov. Pedagogerna är närvarande och observanta i olika miljöer och situationer.

Ansvarig
Förskolechef och arbetslaget

Datum när det ska vara klart
Pågående process.

Namn
Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön/könsidentitet/könsuttryck

Områden som berörs av insatsen
Kön och Könsidentitet eller könsuttryck

Mål och uppföljning
Alla barn ska ha samma rättigheter oavsett könstillhörighet.

Insats
Flickor och pojkar ges lika stort utrymme och inflytande i vår verksamhet.Vi erbjuder pedagogiskt material och miljöer
som är öppna för alla oavsett kön.Vi behandlar alla barn lika oavsett kön.Vi diskuterar genusfrågor i vårt arbetslag.

Ansvarig
Förskolechef och arbetslaget

Datum när det ska vara klart
Pågående process.

Namn
Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet och religion eller annan tros uppfattning

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

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

Insats
Vi uppmuntrar barnen till att känna stolthet över sig själva.Vi pratar om att det finns olika etniska tillhörigheter, religioner
och trosuppfattningar och att man ska respektera varandra. Vi arbetar med och ser de olika språken som kan
förekomma som en tillgång i barngruppen.Vi erbjuder alternativ kost och verksamhet vid högtider.

Ansvarig
Förskolechef och arbetslaget.

Datum när det ska vara klart
Pågående process.
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Namn
Främja lika rättigheter och möjligheter vid funktionshinder

Områden som berörs av insatsen
Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning
Alla barn i förskolan ska kunna delta i förekommande aktiviteter utifrån sina förutsättningar.

Insats
Vi samarbetar med Barn- och Elevhälsan.Alla berörda barn, föräldrar och personal informeras om barnet behov av
särskilt stöd och vi pratar med och förklarar för barnen vid frågor och funderingar. Finns behovet av fortbildning får man
detta. 

Ansvarig
Förskolechef och arbetslaget.

Datum när det ska vara klart
Pågående process.

Namn
Främja lika rättigheter oavsett sexuell läggning

Områden som berörs av insatsen
Sexuell läggning

Mål och uppföljning
Varje barn ska känna stoltet över sig själva och sin familj.

Insats
Vi lånar barnböcker som visar på olika familjekonstellationer och vi pratar med barnen vid frågor och funderingar. Vi
pratar inte om heteronormen som det enda självklara. 

Ansvarig
Förskolechef och arbetslaget.

Datum när det ska vara klart
Pågående process.
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Kartläggning
Kartläggningsmetoder
I det dagliga samtalet med barnet, både enskilt och i grupp. Vi är lyhörda och observanta på barnens lek både inne och ute. Vid
barnintervjuer, då barnen berättar om hur de upplever vistelsen på förskolan. Ha en öppen och bra kommunikation dagligen med
föräldrarna, vid utvecklingssamtal samt samtal vid behov.

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 dagligen med alla barn både enskilt och i grupp. I det sociala samspelet med varandra hjälper vi dem att bearbeta
konflikter och respektera varandra. Då det uppstår situationer pratar vi om hur man ska bemöta varandra. Vi har barnintervjuer och
gör observationer. Vi informerar föräldrarna om vad som händer på förskolan dagligen vid lämning och hämtning. Vi har
utvecklingssamtal och föräldramöte. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Arbetslaget har återkommande diskussioner på vår reflektionstid, planeringsdagar och vid personalmöte. I det dagliga arbetet när
det uppstår situationer.

Resultat och analys
I vår nuvarande barngrupp har vi barn med funktionsnedsättning. Det finns olika lokaler där barnen "leker själva" där det uppstår
konflikter, personalen är medvetna om detta och har reflekterat över det. Vi observerar barnen mer och är i närheten.
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Förebyggande åtgärder

Namn
Den fria leken

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Alla ska känna sig trygga och välkomna att delta. På reflektionstiden diskuteras och utvärderas det i arbetslaget. 

Åtgärd
Om någon behandlar någon illa tar vi upp det med barnen direkt. Pedagogerna ska vara observanta och närvarande. 

Motivera åtgärd
Alla barn ska känna sig trygga. 

Ansvarig
Arbetslaget på Löderups förskola

Datum när det ska vara klart
Pågående process.

Namn
Allas lika värde

Områden som berörs av åtgärden
Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning
Alla barn ska behandlas lika utifrån sina förutsättningar. På reflektionstiden har vi kontinuerliga diskussioner om hur det
är i barngruppen. 

Åtgärd
Om barnen kommenterar att någon är annorlunda diskuterar vi det med barnen direkt och förklarar för dem. 

Motivera åtgärd
Det är viktigt att barnen får svar på sina frågor och funderingar kring detta. 

Ansvarig
Arbetslaget på Löderups förskola

Datum när det ska vara klart
Pågående process.
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Rutiner för akuta situationer
Policy
På vår förskola accepteras inga trakasserier eller kränkande behandlingar.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Vi pedagoger håller god uppsikt över barngruppen och finns där barnen är, både inom- och utomhus. Vi är lyhörda för vad barnen
berättar. Vi har en god kommunikation med föräldrarna och pratar med dem vid behov.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Föräldrarna kan vända sig till alla pedagoger på förskolan. Kontaktpersoner är: Rebecka Olsson 0411-577811
rebecka.olsson@skola.ystad.se Ulla Erlandsson 0411-577807 ulla.erlandsson@skola.ystad.se

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
Personalen på förskolan samtalar med berörda barn och föräldrar. Förskolechefen informeras. Personalen dokumenterar
händelsen och observerar om det sker någon förändring. Vid behov har vi ett nytt samtal, finns behovet kan även förskolechefen
delta i mötet. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
Övrig personal samtalar med berörd person. Blir det ingen förändring kontaktar vi förskolechefen.

Rutiner för uppföljning
De berörda pedagogerna har ansvar för uppföljning och åtgärder och håller varandra uppdaterade. Förskolechef informeras alltid.
Uppföljningen avslutas med ett samtal med pedagog, barn, föräldrar och eventuellt förskolechef. När barn kränkts av pedagog
diskuteras händelsen i arbetslaget och leder inte detta till önskat resultat kontaktas förskolechef. 

Rutiner för dokumentation
När ett barn kränkts av andra barn är det pedagogen som har haft ett samtal som ansvarar för att dokumenation sker. Det finns en
mall att utgå ifrån. Förskolechef ska ta del av den och skriva under. När ett barn kränkts av personal ansvarar förskolechefen för
dokumentationen. 

Ansvarsförhållande
Förskolechef Åse Cimmerholm och arbetslaget. 
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