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Inledning 
 
I enlighet med Skolverkets riktlinjer, Värmdö Kommuns policy för 

trygghet, respekt och ansvar i förskola/skola/vuxenutbildning, Skollagen 

samt Diskrimineringslagen ska samtliga resultatenheter upprätta en 
likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Dessa två 

planer kan/får sammanföras till en plan vilket Munkmora Förskola valt att 

göra och kallar den för Likabehandlingsplan och plan mot kränkande 
behandling. Planen syftar till att främja barns lika rättigheter oavsett kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

eller funktionshinder samt förebygga och förhindra trakasserier och annan 
kränkande behandling. Planen ska utvärderas och revideras varje läsår 

och den omfattar alla på enheten. I arbetet med att framställa planen ska 

det ingå en kartläggning bland såväl barn, personal och föräldrar vilka ska 
ha möjlighet att lämna in åsikter om innehåll och bidra med innehåll till 

den färdiga planen. Förskolechefen ansvarar tillsammans med 

ledningsgruppen för att innehållet i planen är känt för alla inom förskolan 
och att den efterföljs, utvärderas och uppdateras. 

Ansvar/Vision 
 

All personal på Munkmora förskola skall arbeta för en trygg miljö för alla 
barn och vuxna. Utgångspunkten är att alla skall ha lika möjligheter 

utifrån sina egna individuella egenskaper, förmågor och förutsättningar. 

Verksamheten skall genomsyras av en demokratisk grundsyn om alla 
människors lika värde. Det är en rättighet för barn och vuxna att inte bli 

diskriminerade eller kränkta på annat sätt. Ingen skall på någon av 

diskrimineringsgrunderna utsättas för någon form av trakasserier eller 
annan kränkande behandling. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga, 

trivas och må bra och uppleva gemenskap, bli sedda och omtyckta för de 

människor de är. 
 

Planen gäller från januari 2017 

Planen gäller till januari 2018 
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Definitioner utifrån diskrimineringslagen 

Direkt diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än 
någon annan i en jämförbar situation. Missgynnandet ska ha samband med nå-

gon av de sju diskrimineringsgrunderna. Om en händelse är diskriminering be-
ror på den enskilda situationen.  

Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar 

neutral men särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet 
eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, 

viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. Då kan regeln 
vara diskriminerande, trots att det är samma regel som tillämpas för alla. Det 

kan till exempel handla om krav på viss längd som kan missgynna kvinnor och 
krav på körkort som kan missgynna personer med funktionsnedsättning. 

 
Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning 
missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga 

tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar 
situation med personer utan denna funktionsnedsättning. 

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas 
av diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med nå-
gon eller några av diskrimineringsgrunderna. 

Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvär-
derande generaliseringar, med koppling till diskrimineringsgrunderna. 

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakas-

serier. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel taf-
sar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna kom-

plimanger, inbjudningar och anspelningar. 

Trakasserier och sexuella trakasserier är ett beteende som är oönskat. Det är 

den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller krän-
kande. Enligt lagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs 

för att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. Det är där-
för viktigt att den som är trakasserad klargör för den som trakasserar att bete-

endet är obehagligt och ovälkommet. I vissa situationer kan kränkningen vara 
så tydlig att inga påpekande krävs från den som känner sig trakasserad. 

Instruktion att diskriminera är när någon ger en order eller instruerar någon 
som är i beroendeställning, till exempel en anställd, att diskriminera någon 

annan. Det kan också handla om en instruktion att diskriminera till en person 
eller ett företag som åtagit sig ett uppdrag, exempelvis ett bemanningsföretag. 

(DO senast uppdaterad juli 2016) 
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Skyddade diskrimineringsgrunder 

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskriminerings-

förbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, relig-

ion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ål-
der.  

Begreppet kön innebär att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdis-

kriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat 
sin könstillhörighet. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck 

Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte definierar 
sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel (eller på annat) sätt ger ut-

tryck för att tillhöra ett annat kön. Begreppet omfattar dels en persons men-

tala eller självupplevda könsbild, dels hur någon uttrycker det som kan kallas 
personens sociala kön, till exempel genom kläder, kroppsspråk, smink eller fri-

syr. 

Diskrimineringsgrunden avser vad som ofta brukar kallas transpersoner. Det är 
ett paraplybegrepp för människor som bryter mot samhällets normer för könsi-

dentitet och könsuttryck. Även en person som identifierar sig som transsexuell 
men inte tänker ändra sin könstillhörighet omfattas av denna grund och där-

med av skyddet mot diskriminering. 

Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering gäller för personer med köns-

överskridande identitet eller uttryck. Ofta använder DO istället begreppen kön-
sidentitet eller könsuttryck. Det beror på att DO anser att lagens begrepp 

("könsöverskridande") riskerar att befästa en bild av vissa personer som avvi-
kare i ett samhälle där det finns starka normer och föreställningar om kön. 

Etnisk tillhörighet 

Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hud-
färg eller annat liknande förhållande. Nationellt ursprung betyder att personer 

har samma nationstillhörighet, som till exempel finländare, polacker eller 

svenskar. Etniskt ursprung innebär att personer har ett relativt enhetligt kul-
turmönster. Som exempel kan nämnas att en person tillhör någon av de nat-

ionella minoriteterna såsom samer och romer. 

Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli ut-
satta för etnisk diskriminering. 
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Religion eller annan trosuppfattning 

Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, 

kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser 

som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel 
buddism, ateism och agnosticism. 

Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har sam-

band med religion omfattas inte av diskrimineringslagens skydd. 

Funktionsnedsättning 

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvnings-

mässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en 
skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan för-

väntas uppstå. Tillfälliga begränsningar av en persons funktionsförmåga är inte 

en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening. 

Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektu-
ell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en 

person är. En funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situat-
ioner som till exempel allergier, dyslexi, hörsel och synskador med mera. 

Sexuell läggning 

Lagen definierar sexuell läggning som homosexuell, heterosexuell och bisexuell 

läggning. 

Ålder 

Ålder innebär uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder omfattas 

av lagens skydd mot diskriminering. 

(DO senast uppdaterad januari 2017) 
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Värmdö Kommuns Policy 
 
Värmdö Kommun har beslutat om en policy där vi arbetar med trygghet, 

ansvar och respekt för alla barn, elever och vuxna. Denna policy grundar 

sig på alla barns, elevers och vuxnas lika rätt till en trygg och respektfull 
miljö i enlighet med Värmdö kommun, läroplanernas, arbetsmiljölagen, 

och övrig styrande lagstiftnings värdegrund. Trygghet, respektfullt 

bemötande och ett demokratiskt förhållningssätt är grunder för det 
livslånga lärandet. Policyn omfattar all personal och alla barn och elever i 

förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, särskola och 

vuxenutbildning. 
 

Våra barn och elevers rättigheter; 

Alla barn och elever i Värmdö Kommun har rätt att: 
 Vara unika men behandlas lika respektfullt 

 Vara olika men lika mycket värda 

 Utveckla ett demokratiskt förhållningssätt 
 Känna positiv förväntan när de går till förskolan/skolan 

 Känna lust att lära 

 Få snabbt stöd och hjälp om de känner sig ledsna eller kränkta 
 Utvecklas intellektuellt, socialt och motoriskt 

 Uppnå målen enligt läroplanen 

 Uppleva förskolan/skolan som en lugn och trygg miljö 
 

Våra barn/elevers ansvar; 

Alla barn/elever i Värmdö Kommun har beroende på ålder och 
mognadsnivå ansvar för att: 

 Bemöta andra barn/elever och vuxna på ett respektfullt sätt 

 Ta sin del av ansvaret för arbetsron i den miljö där vi är 
 Försöka hjälpa de barn/elever som är ledsna, känner sig utanför eller 

blir utsatta på annat sätt 

 Berätta för en vuxen om någon verkar bli utsatt på något vis 
 Sköta sina uppgifter, sina saker och sitt arbete 

 

Vuxnas rättigheter; 
 Vara unika men behandlas lika respektfullt 

 Vara olika men lika mycket värda 

 Känna positiv förväntan när de går till arbetet 
 Känna lust att lära och utvecklas intellektuellt 

 Få snabbt stöd och hjälp om de känner sig kränkta 

 Uppleva arbetet som en lugn och trygg miljö 
 

Vuxnas ansvar; 

 Utverka ett demokratiskt förhållningssätt 
 Bemöta barn/elever och andra vuxna på ett respektfullt och jämlikt 
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sätt 

 Ta sin del av ansvaret för arbetsron i den miljö där vi är 
 Hjälpa de barn/elever och kollegor som är ledsna, känner sig utanför 

eller blir utsatta på annat sätt 

 Berättar för förskolechef eller motsvarande om någon verkar bli 
utsatt på något vis 

 Leva upp till målen enligt läroplanern 

 Sköta sina uppgifter, sina saker och sitt arbete. 

Delaktighet 
 

Barnens delaktighet: 
"Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet 

utformas i överrensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom förskolan skall främja 
aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 

gemensamma miljö. Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger 

att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en i 
gruppen“. (Lpfö 98/16) 

 

Vi vill lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är och att 
arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och 

vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan. 

 
Det gör vi dagligen genom att: 

 Vi bekräftar och ser varje barn. Vi samtalar och arbetar med vårt 

grundtema: Kulturell Mångfald "Lika-Olika". 
 På de äldre barnens avdelningar har vi veckans ord som beskriver 

olika känslor, positiva som negativa, och dessa ger pedagoger och 

barn många tillfällen att samtala, beskriva och prata om 

känslor/trygghet. 

 Vi ger barnen möjlighet och tid att försöka klara av saker utifrån 

sin egen förmåga för att stärka deras självkänsla. 

 Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och att samarbeta. 

 Vi lär barnen att vara en bra kompis genom att vara trevliga mot 

varandra, visa hänsyn, vänta på sin tur, säga tack och var så god 
och hälsa på varandra på morgonen, säga hej då vid hemgång. 

 Vi arbetar med rutiner och ger tydliga instruktioner. I början av 

terminen har vi tydliga rutiner/gränser i gruppen för att sedan ge 
barnen ett ökat eget ansvar. De äldre barnen medverkar i barnråd 

1 gång per månad för att skapa förståelse för demokratiska 

processer och ge barnen inflytande i beslut som rör deras vardag. 
 Vi lär barnen säga nej och stopp och lär dem att respektera andra 

barn som säger nej och stopp. 
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Vårdnadshavarnas delaktighet: 
Vi uppmuntrar föräldrarna att vara med i vår verksamhet och bjuder in 

till föräldrafika, temadagar, sagoläsning, vissa traditioner, föräldraråd och 

föräldramöten. Två gånger per år erbjuder vi 
utvecklingssamtal/uppföljningssamtal då vi upprättar utvecklingsplaner 

för varje barn tillsammans med föräldrarna. Föräldrarna erbjuds 

dessutom att delta i den årliga föräldraenkäten där de kan utvärdera 
verksamheten.  

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling finns på 

förskolans alla anslagstavlor samt på hemsidan/Schoolsoft. Föräldrarna 

blir även delaktiga då den nya planen läggs ut på remiss till föräldrar för 

synpunkter och förslag till ändringar i januari innan den börjar gälla. 

 
“Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och 
mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och 

förtroendefullt samarbete med hemmen.“ (Lpfö 98/16) 

 
Personalens delaktighet: 

Vid årsskiftet utvärderar och reviderar vi planen tillsammans i 

pedagoggruppen, och när nya medarbetare börjar får de kunskap om vår 
årliga plan för att få alla delaktiga. Under hösten 2012 arbetade vi med 

Likabehandlingsplanen utifrån Husmodellen, ett verktyg/handledning som 

har tagits fram av Diskrimineringsombudsmannen (DO) i samarbete med 
Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen och Skolverket. Det 

arbetet ligger till grund för den Likabehandlingsplan som förskolan har. 
Anmälan och utredning dokumenteras i DF respons via intranätet under 

Verktyg – kränkande behandling, rapportera (DF respons). 

Personalen diskuterar kontinuerligt psykosocialt arbetsmiljöarbete vid 
planeringsdagar, personalkonferenser, medarbetarsamtal och 

barnobservationer och pedagogisk reflektionstid. 

 

Kartläggning 

 

Kartläggning hos barnen genom bl.a. barnrådet för 5-åringar 1 gång 

varje månad. Barnråden är ett led i att skapa förståelse för demokratiska 

processer och ge barnen inflytande i beslut som rör deras vardag och ta 
ansvar att förmedla det som framkommer i rådet till övriga kamrater på 

förskolan. Munkmora Förskolas barnråd kom fram till följande 

kompisregler (med barnens egna ord) under hösten 2016: 
 

Man ska vara försiktig med småbarn. 

Man kan säga; kom och var med. 
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Lyssna på fröken. 

Lyssna också på barnen. Säga stopp om man vill att någon slutar. 
Sluta om någon säger stopp. 

Låta alla vara med. 

Inte sparkas. 
Inte för många barn som skriker för man får ont i öronen. 

Titta på den som pratar. 

Säga snälla saker, inte dumma saker. 
Inte slåss, nypas, puttas eller bitas. 

Hjälpa sina kompisar. 

Tala sanning. 

Trösta någon som är ledsen. 

Dela med sig av leksaker. 

Leka med många olika kompisar. 
 

Kartläggning hos vårdnadshavare bl a genom den årliga föräldraenkäten 

Pilen. Den kommungemensamma enkäten 2016 visar goda resultat i 
förhållande till hur föräldrar upplever tryggheten på förskolan. På 

påståendet Mitt barn verkar trivas i förskolan och Mitt barn är tryggt i 

förskolan har föräldrarna svarat på en skala från 0-100% där 100% 
innebär instämmer helt. Medelvärdet på Munkmora förskola låg på 98% 

på dessa frågor. På påståendet Förskolan arbetar medvetet mot 

kränkande handlingar som t ex mobbning låg medelvärdet på Munkmora 
förskola på 100%.  

Föräldrarna får även inbjudan till föräldraråd för att gemensamt 

diskutera Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.  
 

Kartläggning hos pedagogerna genom utvärdering av Likabehandlingsplan 
och plan mot kränkande behandling under APT-möte vid årsskiftet 16/17.  

Vi har många barn med olika ursprung och därför blir det många 

diskussioner kring kulturella/religiösa skillnader. Olika uppfattningar kring 
omsorg, fostran, kläder, mat m.m. kan förekomma. Det är viktigt att 

pedagogerna är tydliga i kommunikationen med föräldrarna om vårt 

uppdrag utifrån Lpfö 98/16; vad vi gör, hur och varför. 

Förebyggande och aktiva åtgärder för likabehandling 
 

 All personal ska läsa Lpfö-98/16, Munkmora förskolas arbetsplan       

samt förskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande 

behandling. 
 Vi diskuterar kontinuerligt vår värdegrund/förhållningssätt på APT-

möten och under pedagogisk reflektionstid. 

 I maj 2014 gick samtlig personal en föreläsning av Ursula Schober 
som hette konsten att hantera känslor. Föreläsningen har en tydlig 
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koppling till läroplanens värdegrund och uppdrag. Personalen fick 

då en praktisk del att arbeta med som vi gjorde under ett APT-
möte under vt 2015. 

 Fortbildning för flertalet personal gällande barn i behov av särskilt 

stöd och autism hos små barn. 

 Föreläsning om normer, värderingar som styr våra liv och hindrar 

oss att tänka logiskt av Sara Lund på Djurönäset i januari 2017. 

 Vi har ledningsgruppsmöten där vi även diskuterar dessa frågor. 
 Personalen strävar efter att vara tydliga och bra förebilder för 

barnen. Vi visar tydligt när någon begår en kränkande eller 

diskriminerande handling genom att säga: Så här gör vi inte på vår 

förskola. Vi vuxna lägger oss i och bryr oss om! 

 Under början av höstterminen lägger vi fokus på de dagliga 

rutinerna och gruppstärkande lekar. Alla barn har rätt att känna sig 
trygga. 

 Vi har ”barnråd” 1 gång varje månad med alla 5-åringar där barnen 

får träna den demokratiska processen vilket även samtliga barn får 
göra utifrån förmåga vid våra samlingar. 

 På de äldre barnens avdelningar har vi veckans ord som beskriver 

olika känslor, positiva som negativa, och dessa ger pedagoger och 
barn många tillfällen att samtala, beskriva och prata om 

känslor/trygghet. 

 Vi pratar och arbetar med barnen om hur en bra kompis är genom 
olika metoder som passar barnens utveckling, t.ex. böcker och 

samtal. Under vt 2016 hade vi ett temaarbete som hette Alfons 

vänskapslåda som är framtaget av Friends. 
 På avdelningarna delar vi upp barnen i mindre grupper under 

dagen på så sätt är det lättare för oss personal att se varje barn 
och barnen får en bättre lek- och arbetsro. 

 Vi har många barn med olika ursprung och olika modersmål och 

har därför infört ett grundtema på förskolan som heter Kulturell 
mångfald; Lika- Olika. 

 

I utvecklingsplanerna som på Munkmora förskola fr.o.m. HT 2016 utgår 

från de mallar som är framtagna av förskolechefer och som ligger på 
Schoolsoft diskuterar och formulerar vi utvecklingen/stödet för varje 

enskilt barn tillsammans med föräldrarna. Vid behov ordnar vi med tolk. 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål 
än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att 

kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” (Lpfö 98/16) 

”Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska 
får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” 

(Skollagen 8 kap 10 §) 

 
För att alla barn ska få möta sinnesintryck från de länder de härstammar 
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ifrån arbetar vi på olika sätt: 

Vi har ett gemensamt grundtema på förskolan som heter ”Kulturell 
mångfald ”Lika-Olika”. Barnens flagga/flaggor sätts upp på vår 

gemensamma temavägg intill världskartan. På de avdelningar med barn 

3-5 år lär vi oss säga ”God morgon”, ”Tack” och räkna till tio på de språk 
som finns representerade på avdelningarna. Vi lär oss enklare sånger 

som vi sjunger på våra gemensamma sångsamlingar. 

 
På avdelningarna samt på temaväggen finns kartor/jordglober och 

flaggor. 1 gång/månaden serverar köket en temalunch från olika 

länder/världsdelar och vi får varje månad en exotisk frukt som vi smakar 

på och lär oss mer om. Vi tar tillvara på personalens och föräldrarnas 

olika ursprung och anordnar ibland temadagar med fokus på olika språk, 

mat, sång, dans och musik. 
Vi har köpt in böcker som berör ämnet ”Kulturell mångfald” som handlar 

om en svensk förskola med flera barn från olika länder. 

På vår traditionella vårfest samlas barn, föräldrar och personal med sång 
och musik. Föräldrarna tar med mat från deras olika länder och vi dukar 

upp till en buffé från alla världens hörn. 

 
”Förståelse och medmänsklighet 

Förskolan skall ta till vara och utveckla barnens förmåga till 

ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och 
tolerans tidigt grundläggs. Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens 

medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Inget barn ska i 

förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning. 

Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke 
om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i 

människors uppfattningar och levnadssätt. 

Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell 
mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt 

och aktning för varje människa oavsett bakgrund." 

(Lpfö 98/16) 

Att upptäcka diskriminering och kränkning 
 

 Värdegrundsfrågor diskuteras på APT-möten. 

 Alla uppmärksammar eventuella kränkande och diskriminerande 
situationer som kan uppstå under dagen. Personalen lyssnar på 

barn och föräldrar och tar omedelbart tag i frågan. 

 Vi visar mycket tydligt att vi inte accepterar handlingen. Detsamma 
gäller all personal. 

 Vi observerar kontinuerligt barnen och samspelet dem emellan för 
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att få fatt på eventuella diskriminerande och kränkande handlingar. 

 Kartläggning genom den årliga kundenkäten, medarbetarenkäten 
samt arbetsmiljöenkäten. 

 Det är allas ansvar att reagera på/informera om diskriminering och 

kränkning. Dvs. arbetslaget har huvudansvaret. 

 
 

Att anmäla och utreda diskriminering och kränkning 
 
Vi följer Värmdö kommuns direktiv om anmälan och utredning av diskri-

minering och kränkning. De som får kännedom rapporterar till förskole-

chef eller arbetslagsledare. Anmälan sker via intranätet under Verktyg – 
kränkande behandling, rapportera (DF respons).  

Utredningen dokumenteras i DF respons och ska utgå från nedanstående 

checklista. 
 

Språkbruket ska vara neutralt. Inga värdeord om barnen ska användas, 

varken positiva eller negativa (undantaget är när barnets/personalens 

egna beskrivning redovisas/citeras). 
 

- Det ska framgå vad som har inträffat: 

o Kränkta barns upplevelser och beskrivning av händelsen ska 
framgå i utredning. Frågan ska ställas till barnet om kränkningar 

har skett tidigare.  

o Den/de (barn/personal) som utfört kränkningen ska ha kommit 
till tals.  

o Eventuell personal som bevittnat händelsen ska ha kommit till 

tals. 
o Har frågan uttryckligen ställts till det kränkta barnet om hen 

känner sig kränkt.  

o I de fall personal har uppmärksammat en kränkning utan att 
barnet uttryckt sig kränkt ska det finnas en tydlig beskrivning av 

händelsen samt vad som framkommit i samtal med den utsatte. 

Detta kan många gånger gälla barn i förskolan.  
 

- Utredningens omfattning och metod ska anpassas efter den specifika 
händelsen: 

o Kontroll ska göras om barnet varit inblandad i tidigare 

dokumenterade händelser. 
o Ibland räcker det med några frågor. Det ska i dokumentationen 

framgå varför förskolan gör bedömningen att detta är tillräckligt 

i den specifika händelsen. 
o Ibland kräver händelsen en mer långtgående utredning med 

flera frågor till inblandade barn/personal, observationer, 

dokumentstudier, konsultation med specialistpersonal. Om 
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barnet har varit inblandad i kränkningar tidigare eller om 

kränkningen utförts av personal ska en mer långtgående 
utredning genomföras. 

 

- Utredningen ska innehålla en orsaksanalys till det inträffade på 
individnivå och i förekommande fall även grupp- och förskolenivå: 

o I de fall där förskolan/skolan bedömer att orsaksanalysen endast 

behöver omfatta individnivå ska det i dokumentationen framgå 
varför förskolan gör den bedömningen. 

o Orsaksananalysen ska vara objektiv. 

 

- Det ska finnas dokumenterade åtgärder som är kopplade till vad som 

framkommit i utredningen:  

o Åtgärderna ska riktas mot de/den som blivit utsatta och de/den 
som utsätter om inte särskilt skäl finns för att åtgärderna endast 

riktas mot den ena parten. I så fall ska det framgå i utredningen 

varför. 
o Vid behov ska åtgärder genomföras på grupp- och förskolenivå. 

o Det ska dokumenteras vem som ansvarar för åtgärden, under 

vilken period åtgärden ska genomföras samt mål och syfte för 
åtgärden. 

 

- Dokumenterad uppföljning/utvärdering ska finnas: 
o Tid för uppföljning ska finnas dokumenterad. 

o En uppföljning/utvärdering ska göras av varje beslutad åtgärd 

(har åtgärden genomförts och med vilket resultat) 
o En övergripande utvärdering ska göras (t.ex. har kränkningen 

upphört, har målen uppnåtts) 
o Det ska framgå om utsatt barn fått uttrycka sig över situationen. 

 

När anställda kränker barn 
 

Om en anställd misstänkts ha kränkt ett barn utreds händelsen av 

förskolechefen. Om förskolechefen misstänkts ha kränkt ett barn utreds 
händelsen av skolchefen. 
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Uppföljning och utvärdering av åtgärder 
 
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling revideras 

årligen. 

 
– Av barnen vid barnråd, samtal, enskilt eller i grupp. 

– Av förskolechef tillsammans med pedagogerna på  

planeringsdag/APT-möte vid årsskiftet. 
– Av föräldrarna i samarbete med förskolan, enkät och föräldraråd. 

 

Utvärdering av fjolårets plan genomfördes på följande vis: 
 

– Observationer, barnråd och samtal med barnen. 

– Under APT-möte vid årsskiftet då all personal utvärderade och 
arbetade med planen. 

– Genom föräldraenkäten 2016. 

– Planen remitteras till föräldrar för synpunkter och förslag till 
ändringar under januari 2016 innan den nya planen börjar gälla. 

Analys/Åtgärder/Mål 
Vi kommer fortsätta att ha barnråd för de äldsta barnen 1 gång varje 
månad då det ger barnen bra tillfällen att kontinuerligt diskutera 

värdegrundsfrågor, ge barnen inflytande i beslut som rör deras vardag  

och skapa förståelse för demokratiska processer.  
Under våren 2012 beställde vi en teaterföreställning till förskolan som 

riktade sig till barn 4-5 år gamla. Föreställningen handlade om känslor 

och hur vi kan bemöta varandra på ett respektfullt sätt. Teatern utgick 
ifrån läroplanens del om vår gemensamma värdegrund  och väckte 

många tankar och funderingar hos barnen som underlag till bra 

diskussioner.  

I maj 2014 gick personalen på en föreläsning med Ursula Schober som 

heter Konsten att hantera känslor. Föreläsningen har en tydlig koppling 

till läroplanens värdegrund och uppdrag och är ett mycket uppskattat 
komplement till förskolan och skolans arbete med 

Likabehandlingsplanen. Personalen fick en praktisk del som vi arbetade 

vidare med under 2015.  
Under höstterminen 2014 har all personal gått på pedagogiska caféer 

där personalen fått utbildning/fortbildning i systematiskt kvalitetsarbete 

och pedagogisk dokumentation. Fortbildning i barn med behov av särskilt 
stöd och autism för små barn för flera ur personalgruppen vid olika 

tillfällen. Dessa kurser har varit mycket givande och ökat kunskapen hos 

personalen för barn med vissa svårigheter på hela förskolan och inte 
bara på de avdelningar där dessa barn går.  

Föreläsningen av Sara Lund blev otroligt uppskattad av alla deltagare 
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och berörde ämnen vi kommer ha mycket glädje och nytta av i vårt 

arbete med värderingar, normer och värden i det dagliga arbetet och på 
gemensamma mötes- och planeringsdagar. 

Vi fortsätter arbetet med temat Kulturell Mångfald samt arbetar vidare 

med de böcker vi köpt in som berör ämnet ”Kulturell mångfald”. 
Böckerna handlar om en svensk förskola med flera barn från olika länder. 

Personalen ska ha ett professionellt och respektfullt bemötande av barn 

och föräldrar. Alla ska bli respekterade utifrån sina förutsättningar och 
alla kulturella skillnader och olikheter ska lyftas fram som något 

berikande.  

Vi arbetar även vidare med böcker som Rädda Vilda/Rädda Molly, där 

både den som mobbar och den som blir mobbad beskriver sina 

upplevelser.  

 
I en annan bok som heter Med känsla för dig beskrivs känslor på ett sätt 

som yngre barn kan relatera till.  

Vi kommer också fortsätta arbeta med boken Ville Vilse som behandlar 
förskolans värdegrund utifrån läroplanen och konkret beskriver för 

barnen vad det innebär.  

I januari 2016 beställde vi två nya böcker vi har arbetat med under vårt 
tema Alfons vänskapslåda som heter Dela med sig och Alla får vara med.  

Samtlig personal gick under våra två planeringsdagar i januari 2012 

utbildningen Komet i förskolan som handlar om det pedagogiska 
förhållningssättet i förskolan. Utbildningen var mycket givande och 

uppskattad av samtlig personal.  

Resultatet av de specifika frågor från den årliga föräldraenkäten som 
handlar om trygghet och arbetet mot kränkande handlingar på förskolan 

tyder på att vi har fått stort förtroende av föräldrar i vårt arbete med att 
främja barns lika rättigheter, trygghet och trivsel. Vi ska fortsätta det 

goda arbetet och vara tydliga i informationen till föräldrar. Till den årliga 

föräldraenkäten har vi även gjort en lathund som i korthet beskriver vad 
frågorna betyder/innebär för att eventuellt kunna underlätta för 

föräldrarna att fylla i den. Vid behov ordnar vi med tolk.  

Pedagogerna ska alltid vara närvarande i verksamheten, vid lek och vid 
övergångar mellan aktiviteter. Ute på gården måste pedagogerna sprida 

ut sig så att de ökar möjligheterna att att se och höra vad som händer 

och sägs mellan barnen. Förskolans arbetsmetoder innebär att vara 
närvarande och medforskande. Det gör att vi snabbt kan se och 

förebygga särbehandling och kränkningar. Pedagogernas professionalitet 

är viktig och alla ska möta varje barn bortom inrotade könsrollsmönster. 
Pedagogerna ska lokalisera vilka sammanhang som är mest utsatta och 

upplysa varandra när något är fel.  

I verksamheten ska det finnas ett öppet klimat där det är tillåtet att 
påpeka brister och förhållningssätt och därigenom hjälpa barnen. Vid 

våra gemensamma APT-möten har vi en fast punkt som heter 
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Förhållningssätt då vi diskuterar pedagogernas förhållningssätt gentemot 

barnen/föräldrarna i olika situationer. 
I mars 2016 gjordes en arbetsmiljöinventering under ledning av vår HR-

konsult, på ett av våra gemensamma APT-möten. Bakgrund till mötet var 

att ringa in brister i arbetsmiljön som skapar irritation bland personalen. 
Utifrån diskussioner och förslag till åtgärder i smågrupper/storgrupp kom 

vi fram till olika förbättringsområden vad det gäller ledarskap, 

medarbetare och organisation. Fortsatta diskussioner i arbetsgruppen 
under APT-möte i april 2016. Vi kom bl a överens om; en rak 

kommunikation, ärlighet, våga säga vad man vill, visa mer respekt och 

tydlighet mot varandra, tydlig information till alla, ta hjälp att lösa 

konflikter och inte bara hantera.  

Under utvärderingen av Likabehandlingsplanen kom personalen överens 

om att vi fortsättningsvis ska ha ytterligare en fast punkt på våra 
gemensamma APT-möten för att säkerställa aktiva förebyggande 

åtgärder vad avser likabehandling mellan Barn-Barn, Barn-Vuxen, 

Vuxen-Barn och Vuxen-Vuxen, vi väljer att kalla punkten Likabehandling. 
 

Årets plan ska utvärderas senast: 

2017-12 
 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas: 

Pedagogerna ska utvärdera vår årliga plan vid APT-möte under 
höstterminen 2017. Föräldrarna blir delaktiga av utvärderingen under 

december 2017/januari 2018 och har då möjlighet att komma med 

sypunkter/förslag innan den nya planen börjar gälla i januari 2018. 

 

Ansvarig för att årets plan utvärderas: 
Pedagogerna i förskolan tillsammans med förskolechefen. 

Ansvar och åtagande 
 

Som arbetsgivare (förskolechef) 
 

 Tar vi avstånd från all typ av diskriminering och annan kränkande 

särbehandling. 
 

 Vi åtar oss att i samverkan med personal/barn samt föräldrar 

upprätta en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 
samt genomföra denna. Planen skall omfatta aktiva förebyggande 

åtgärder vad avser likabehandling mellan: 

 
 Barn/barn 
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 Barn/vuxen 

 
 Vuxen/barn 

 

 Vuxen/vuxen 
  

 Tillse att förebygga, förhindra, utreda samt vidta alla åtgärder för 

barns och vuxnas rättigheter till en trygg och respektfull 
arbetsmiljö. 

 

 Vi åtar oss att löpande utvärdera följa upp och i 

kvalitetsredovisningen analysera årets arbete vad avser barnens 

och elevernas rätt till arbetsro, trygghet, ansvar och respekt. 

 
Arbetstagarens åtagande (alla inom de olika skolformerna) 

 

 Som personal i Värmdö kommun tar vi avstånd från all typ av 
diskriminering och annan kränkande särbehandling. 

 

 Vi åtar oss att arbeta förebyggande genom att löpande genomföra 
planerade aktiva åtgärder i enlighet med enhetens 

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. 

 
 Vi åtar oss att förhindra, utreda samt vidta alla åtgärder enligt 

enhetens likabehandlingsplan. Vidare åtar vi oss att dokumentera 

enligt de riktlinjer som beslutas, återrapportera samt lämna 
underlag till enhetens totala uppföljning och kvalitetsredovisning. 
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Som arbetstagare skall jag respektera och arbeta efter Munkmora 

förskolas Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling: 
 

Datum: 

 
Namn:         

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


