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Beskrivning av verksamheten (så som ansvarig personal, utvärdering etc.):   

Stående punk på VHT, alla pedagoger har ett lika stort ansvar att arbeta för att 

likabehandlingsplanen följs och utvärderas.   

Genom att alltid vara närvarande pedagoger har vi bra koll på våra riskområden.  

Dom riskområden vi har är:  

Längst ner på gården i “skogen”.  

Förrådet på gården.  

Hörnet vid grinden.  

Alla rum och alla kö tillfällen där en pedagog inte är närvarande.   

 

Beskrivning över hur verksamheterna ska agera om någon blir utsatt:   

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.   

Förskolechef informeras.   

Förskolechefen anmäler till huvudmannen.   

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 vårdnadshavare, personal och t ex 

specialpedagog och kurator. Då följer blanketten med och den används sedan för fortsatt 

dokumentation i arbetet. Alla vidtagna åtgärder antecknas på blanketten.   

Huvudmannen informeras.   

Kvarstår problemen ändå kontaktas Barnhälsoteamet, socialtjänst och/eller polismyndigheten.   



Om en vuxen kränker ett barn överlämnas ärendet omedelbart till förskolechef.  

 

Beskrivning av hur det förebyggande och främjande arbetet ska gå till och följas upp:   

Vi arbetar kontinuerligt med kompisböcker och barnkonventionen, som tar upp normer och värden, 

diskriminering, allas lika värde, barnens rättigheter osv.  

 

Redogörelse av de åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året:   

Befästa barnkonventionen hos barn, pedagoger och vårdnadshavare.   

Trivselenkät med barnen som underlag vid utvecklingssamtalen under året.  

Vi uppmärksammar event som belyser likabehandlingsfrågor, tex rocka sockor, pride, FN-dagen, 

ljusmanifestation för allas lika värde.  

 

Utvärdering av tidigare års insatser:   

Alla ska vara med i leken.  

Allas åsikter är lika viktiga.  

Se varandras olikheter som en tillgång, och respektera varandras olikheter och förutsättningar.  

 

Beskrivning över hur planen presenteras för barn, elever och föräldrar:   

Vi har en stående punkt på föräldramöte samt utvecklingssamtalen, där vi tillsammans med 

vårdnadshavarna lyfter likabehandlingsfrågor.  

Vi läser och samtalar med barnen inför varje nytt kapitel i kompismaterialet för att få barnen 

delaktiga i likabehandlingsplanen. 

 


