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Inledning
En likabehandlingsplan är en del i ett målinriktat arbete för att främja alla personers lika rättigheter 
och möjligheter. Planens syfte är att vara ett verktyg för att förebygga/förhindra att trakasserier och 
kränkande behandling sker i verksamheten.
Diskrimineringslagen (2008:567) reglerar att en likabehandlingsplan ska upprättas varje år. Planen 
ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja barns lika 
rättigheter/möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning eller sexuell läggning, dels för att förebygga och förhindra trakasserier.

Enligt 6 kap. 8 § Skollagen (2010:800) ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan 
med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
av barn.

Arbetsgivaren är skyldig att utreda omständigheter när det kommit till personalens kännedom att ett 
barn eller en elev blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling. Det handlar även 
om barns mänskliga rättigheter och att förverkliga FN:s barnkonvention i förskolan.

Definitioner
Vad betyder ordet diskriminering, trakasserier med mer? I vår likabehandlingsplan använder vi 
samma definitioner som anges i Skolverkets Allmänna råd 2009 och av professor Dan Olweus.

Diskriminering – är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer 
eller grupper av individer utifrån olika grunder. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder 
könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt.

Trakasserier – är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har 
samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan utföras av vuxna gentemot barn
och elever men även mellan barn/barn, elev/elev.

Mobbning – när ett barn upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar t.ex. knuffar, elaka 
kommentarer, utfrysning, från en eller flera barn. Det är mobbning när parterna i en konflikt inte är 
jämnstarka utan den ena parten ständigt är i underläge och blir kränkt.

Annan kränkande behandling – ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns 
eller elevs värdighet. T ex våld och misshandel, kroppsspråk, kränkningar genom text och bild, etc.



Likabehandlingsplanen i Norra skolområdet
Vår likabehandlingsplan består av två delar, en del beskriver vårt förebyggande arbete och en del 
beskriver hur vi agerar när vi upptäcker att kränkningar sker. Planen gäller och omfattar all 
verksamhet inom Norra skolområdets förskolor och pedagogisk omsorg. All personal ska aktivt ta 
avstånd från all form av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Förskolorna i
Norra skolområdet avser förskolorna i Rönneshytta, Snavlunda och Åsbro.

Personalen på förskolorna har tillsammans med förskolechef och kurator beslutat att arbeta efter 
följande målsättning

 Genom ett aktivt förhållningssätt se varje barn som en egen individ.
 Alla på förskolan ska kunna känna arbetsglädje, trivsel, trygghet, självförtroende och ansvar.
 Vi ska skapa ett klimat där ingen accepterar kränkande behandling.
 Föräldrar ska känna tillit och förtroende när de lämnar sina barn på förskolan.
 Alla ska möta sina medmänniskor så som de själva vill bli bemötta.

Föräldradelaktighet
Föräldrar är barnens viktigaste resurs!
Grundläggande för oss är att bygga goda relationer med föräldrarna och barn.

Vi ser olikheter som en tillgång. Det innebär att vi inte alltid tycker, känner eller tänker lika men att 
vi respekterar varandra ändå. Mångfald är berikande för en grupp. Det är viktigt att vara införstådd 
med att det enskilda barnet är en del av en grupp.

Vad gör man som vårdnadshavare om ens barn känner sig utsatt
Föräldrar har ett stort ansvar. Om förskola och hem klart tar avstånd från diskriminering och 
kränkande behandling får detta en stor inverkan på barnen. Prata med ditt barn om mobbning eller 
annan kränkande behandling. Är någon i barngruppen utsatt? Är någon ensam och utfryst?

Om ditt barn känner sig utsatt på något sätt kontakta alltid personal på förskolan, förskolechef eller 
barn och elevhälsoteamet.



Hur förebygger och upptäcker vi kränkande behandling

       Ansvariga
I det pedagogiska arbetet ingår att kontinuerligt arbeta 
med förhållningssätt, etik och värdegrund.

Alla på förskolan ska föregå med gott exempel.

Personalen arbetar medvetet för att motverka 
kränkande behandling, till exempel genom att inte 
tillåta nedsättande miner, kommentarer och suckar, 
barn-barn, vuxen-barn. Vi accepterar inte repliker som 
”Vi bara skojar…”.

Vi arbetar förebyggande genom att lära barnen att säga 
Stopp/Nej, sätta sina egna gränser och lyssna på och 
acceptera andras Stopp/Nej.

All personal som vistas i förskolan ska ha tagit del av 
likabehandlingsplanen.

På föräldramöten varje höst informeras om 
likabehandlingsplanen. Alla vårdnadshavare får planen 
hemskickad med mottagningsbevis som ska signeras. 
Vid utvecklingssamtal med vårdnadshavarna ska 
likabehandlingsplanen diskuteras.

Vid inskolning av nytt barn delas planen ut.

Stående punkt ”Hur mår våra barn? Klimat i gruppen” 
på arbetslagsträffar, samverkansgrupper och 
återkommande tillsammans i barngruppen.

Personal och barn samtalar regelbundet om 
trivselregler och om hur man är en bra kompis.

Vi uppmuntrar positivt beteende.

I början på läsåret träffas kommunens 
likabehandlingsgrupper för gemensam fortbildning.

Likabehandlingsplanen utvärderas vid 
kvalitetsredovisningen på våren. Barn och föräldrar 
deltar genom samtal, intervjufrågor och ev enkäter.

Lyhörda, närvarande och delaktiga vuxna under 
barnens hela dag på förskolan eller i 
dagbarnvårdargruppen.
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Tar upp trivsel och mobbning på varje 
utvecklingssamtal och vid behov tillsammans med barn
och föräldrar.

Varje vår görs en undersökning med intervjufrågor med
4-5-åringar.

Arbetslaget

Arbetslaget

 

Vad gör vi på förskolan om någon ändå blir utsatt (arbetsgång)

              Ansvariga
När någon i arbetslaget uppmärksammar eller får 
vetskap om att något barn kan vara utsatt för kränkande
behandling utreds det vad som hänt.

Samtal hålls snarast med berörda barn. Samtalen bör 
vara raka, konkreta och lösningsinriktade. Vid samtalen
tydliggör vi att den kränkande behandlingen måste 
upphöra. Ingenting annat accepteras.

Vi gör en bedömning av läget och försöker lösa den 
uppkomna situationen samt samtalar med 
vårdnadshavare.

Om vi bedömer att det krävs ytterligare uppföljning 
fyller vi i blanketten ”Kränkande behandling” (som bl a
finns i blankettarkivet på Intranätet). Ytterligare 
kontakt med vårdnadshavarna.

Dokumentation och uppföljning sker fortlöpande där 
datum, beskrivning av iakttagelser, vidtagen åtgärd, 
ansvarig för åtgärden samt när uppföljning ska ske 
antecknas.

Om problem kvarstår kallar förskolechef till träff med 
föräldrar, personal och t ex specialpedagog. Då följer 
blanketten med och den används sedan för fortsatt 
dokumentation i arbetet. Alla vidtagna åtgärder 
antecknas på blanketten.

Kvarstår problemen ändå kontaktas Barn- och 
elevhälsan, socialtjänst och/eller polismyndigheten.
Om en vuxen kränker ett barn överlämnas ärendet 
omedelbart till förskolechef.
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 Mosippans förskola

Likabehandlingsansvariga:
Karin Wallin Förskollärare Mosippans förskola 0583-813 33
Lisbeth Gunnarsson Förskolechef Norra rektorsområdet 0583-812 66

Vision
Vi vill att varje barn på vår förskola skall känna trygghet, glädje och att de får möjlighet till 
utveckling. Därför ska inget barn känna att de blir diskriminerade, trakasserade eller utsatta för 
kränkande behandling.  

Kartläggning och nulägesanalys
För att förebygga och motverka detta har vi diskuterat de olika riskområden för konflikt som finns 
på Mosippan. Oftast är det vid trånga utrymmen samt där det inte alltid finns närvarande vuxna.

Riskområden för konflikt
Ute
Undanskymda platser på gården ex.

– Bakom och inne i förrådet
– uppe i skogen
– bakom kullen
– i och bakom lekstugan
– vid och under rampen utanför matsalen
– bakom gaveln på väg till Ekorrens ingång
– klätterställningen

Inne
Undanskymda platser inomhus ex.

– smårummen
– toaletterna
– gången mellan matsalen och Räven

Förebyggande arbete/ åtgärder
• Vi ska varje dag se över våra resurser och hur vi fördelar oss ute och inne.  
• Vi ska vara så nära barnen som möjligt utan att inkräkta på deras ”frihet”, och särskilt tänka 

på riskområdena för konflikter.
• Vi ska vara lyhörda vid barns diskussioner/samtal.
• Vi försöker att minska barnantalet vid olika situationer, t ex att vi går ut med några barn i 

taget samt ha smågrupper vid aktiviteter.
• Prata med föräldrarna om likabehandlingsfrågor samt diskutera detta på utvecklingssamtal 

och föräldramöten.
• Vi ska anordna en tema period där ”Allas lika värde” står i fokus.
• Vi tillåter inte att inbjudningarna till kalas delas ut på Mosippan
• Personalen diskuterar likabehandlingsfrågor på personalmöten.
• Vi köper in likabehandlingsmaterial och arbetar aktivt med det.



ANSVARIGA  : Alla på förskolan

• Vi skall färdigställa en vikariemapp där vår likabehandlingsplan presenteras.

ANSVARIGA: Varje arbetslag på förskolan

Uppföljning och utvärdering

Likabehandlingsarbetet är en stående punkt på våra verksamhetsträffar.
Detta redovisas i kvalitetsredovisningen

ANSVARIGA: Alla pedagoger på förskolan
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