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Arbetsplan för Lunnagårdens förskola under läsåret 2018/2019

Lunnagårdens förskola tillhör Askersunds kommuns södra barn och utbildningsområde.
Verksamheten har nära samarbete med Hammars skola/fritidshem, samarbetar även med övriga 
verksamheter inom södra området och Askersunds kommun.

Grunden i det gemensamma arbetet med barnen bygger på mötet mellan alla individer.  
All verksam personal inom förskolan och fritidshemmen skall utgå ifrån förskolans läroplan
(Lpfö98/reviderad 2016) och skolans läroplan (Lgr11/reviderad 2018). 
Läroplanerna förespråkar ett lärande utifrån samspelet och mötet mellan både barn och vuxna i 
förskolan. 

”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska 
prägla arbetet i förskolan”                              
(Lpfö 98 reviderad 2016, s 5)

    Vår vision 

Grunden för allt vårt arbete, är mötet mellan
barn – vuxen
barn - barn

vuxen - vuxen
                                     

Vi utgår hela tiden ifrån/förväntar oss, att den vi möter  
alltid gör sitt bästa utifrån de förutsättningar den har. 

En anda av; 
glädje-nyfikenhet-vetgirighet och skaparkraft 

genomsyrar allt arbete inom barnomsorg och skola i vårt område. 



Goda strategier för ökad måluppfyllelse.

Dessa tre områden är viktiga för att öka måluppfyllelsen:

• Förhållningssätt.
Vi ska ha en verksamhet där det ställs höga förväntningar på både barn och vuxna.

• Ökad målstyrning.
            Förskolans läroplan ligger till grund för det dagliga arbetet.

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, där verksamheten dokumenteras, följs upp, 
utvärderas och utvecklas.
I syfte att få en god kvalitet på utvecklingssamtalen, så har Södra områdets förskolor tagit fram 
en gemensam mall till samtalsunderlag.

• Ökat inflytande för barn och elever.
Barns lärande sker i nära samspel med pedagoger.
Vi ska ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett större ansvar för sig själv och för 
samvaron i barngruppen.
Vi ska förberedda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som 
gäller i ett demokratiskt samhälle.

Rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet på södra området:

• Alla ska ta del av det systematiska kvalitetsarbetet en gång/månad under verksamhetsträffarna 
för att diskutera målen i arbetsplanen.

• Arbetet ska dokumenteras och användas som underlag i Södra områdets gemensamma mall för 
det systematiskt kvalitetsarbetet. 

• Lägesrapport lämnas in till rektor/förskolechef kontinuerligt för underlag till kommunens 
kvalitetsplan.

• Ny arbetsplan/likabehandlingsplan för kommande läsår revideras under maj/juni månad 2019.



Matematik
Under läsåret 2018/2019 fortsätter förskolorna på södra området att arbeta med målen i området 
matematik. I förskolans läroplan (Lpfö98/rev16) står det:

Förskolan ska sträva efter att varje barn... 
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras problemställningar 

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 
mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. 
( Lpfö 98/rev.2016 s.9-10).

Förskolans frågeställning:
Hur ska förskolan arbeta så att barnen får möjlighet att utveckla sin förståelse för matematik i 
vardagen?

Så här tänker vi arbeta för ökad måluppfyllelse:
 Så här har vi organiserat arbetet för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar. 

• Vi arbetar och följer upp ”de fem principerna” i  Askersunds kommuns matematikplan. I lek 
och vardagssituationer dokumenteras barns kunskaper och förmågor enligt
”de fem principerna” dvs. att barnet får en förståelse för antalsuppfattning, vilket är grunden för
en god taluppfattning. (Bok:Nämnaren tema matematik från början).

• Vi arbetar med de matematiska aktiviteterna räkna, lokalisera, mäta, konstruera, leka och 
förklara utifrån skriften: ”Förskola i utveckling”.

• Vi skapar miljöer som utmanar och inspirerar och ger barnen förutsättningar till att vilja 
undersöka, pröva och utforska omgivningen utifrån ett matematiskt perspektiv.

• Vi lyssnar på och utmanar barnens intresse och frågor med fokus på matematik. 
• Utvecklar  arbetet med geometri.
• Organisera barnen i olika grupperingar (helgrupp och mindre grupper) för att bättre kunna möta

varje barn i dess utveckling och lärande samt möjlighet att utforska tillsammans med 
barnet/barnen.

• Vi som pedagoger är goda förebilder till att uppmuntra nyfikenhet och kreativitet och skapa 
positiva attityder till matematik.

• Vi pedagoger söker och breddar vår kunskap inom ämnet matematik och delger varandra tips 
och idéer, har nätverk och besöker andra förskolor. Södra områdets förskolor ingår i ett 
kommunövergripande ämnesråd i ämnet matematik och träffas två ggr/termin 

• Vi observerar och/eller dokumenterar verksamheten, tar med detta till reflektion under 
verksamhetsträffar eller annan planering. Tillsammans försöker vi förstå vilka matematiska 
processer som barnen är i, för att vidare planera undervisning eller utformning av 
verksamheten.

• Vi pedagoger söker och breddar vår kunskap inom ämnet matematik och delger varandra tips 
och idéer, har nätverk och besöker andra förskolor. Södra områdets förskolor ingår i ett 
kommunövergripande ämnesråd i ämnet matematik och träffas två ggr/termin.



Svenska
Under läsåret 2018-2019 fortsätter förskolorna på södra området med målen i språk och 
kommunikation. I förskolans läroplan (Lpfö98/rev2016) står det:

”Förskolan ska sträva efter att varje barn...
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka 

och samtala om dessa
• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, rörelse, sång och musik, dans och drama.
• som har annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att 

kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.” 
(Lpfö 98/rev 2016, s.10)

 
Förskolans frågeställning:
Hur ska förskolan arbeta för att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra att ta tillvara 
barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen?

Så här tänker vi arbeta för ökad måluppfyllelse:
Så här har vi  organiserat arbetet för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar:

• Förskolorna arbetar efter kommunens Språkplan, där förskolans material heter ”Före Bornholms
modellen – språklekar i förskolan” Vi kommer att anpassa materialet efter barngrupp, intressen 
och teman som är aktuella.

• Vi använder oss av metoden  ”Dansa en bok”. En metod där dans och musik används för att 
stimulera läs- och språkinlärning och eget skapande.

• I verksamheten ser vi över förskolans språkmiljö, enligt kommunens språkplan. Vi diskuterar 
och reflekterar över språkplanens innehåll och hur vi utmanar barnen i språk och 
kommunikation.

• Organisera barnen i olika grupperingar (mindre grupper/tvärgrupper) för att bättre kunna möta 
varje barn i dess utveckling och lärande samt möjlighet att utforska tillsammans med 
barnet/barnen.

• Vi dokumenterar verksamheten och barnens lärande och utveckling i Södra områdets mall för 
systematiskt kvalitetsarbete.

• Vi pedagoger söker och breddar vår kunskap inom ämnet Svenska/språk och delger varandra tips
och idéer, har nätverk och besöker andra förskolor. Södra områdets förskolor ingår i ett 
kommunövergripande ämnesråd i ämnet Svenska/språk och träffas två ggr/termin.

• Vi stimulerar barnens tal- och språkutveckling under hela dagen genom att använda ett rikt och 
varierat språk. Vi använder stödtecken och bilder för att utveckla och förstärka språket.

• Vi arbetar med språkstimulerande aktiviteter såsom rim, ramsor, sång, musik, rytmik, sagolådor 
och litteratur.

• Vi pedagoger skapar miljöer så att alla barn får möjlighet att utveckla sitt modersmål, svenska 
språket och sin kulturella identitet. Vi samtalar med vårdnadshavare och barn för att få kunskap 
om deras hemländer/modersmål, för att sedan kunna planera verksamheten genom exempelvis 
böcker, spel, bilder och ord och fraser i vardagen.

• Pedagogerna får fortsatt utbildning utifrån kunskap gällande nyanlända barn och elevers lärande.
(kommunövergripande)



Framtids kompetens 

I förskolans styrdokument står det:

”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle 
präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.”

(Lpfö98/rev2016 sid 6)

Förskolans frågeställning:

Hur ska förskolan arbeta för att barnen ska utveckla sin framtidskompetens? Förskolorna kommer att 
inrikta sig på digital kompetens.

Så här tänker vi arbeta för ökad måluppfyllelse:

Så här har vi organiserat arbetet för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar: 

• Vi har börjat introducerat programmering genom lånat material och appar i Ipaden.  

 

• Vi skapar tillfällen där barn och vuxna tillsammans utforskar, väcker nyfikenhet och intressen 
kring vad olika digitala verktyg kan användas till i projekt och i den ”fria leken”.

• Vi använder oss av olika appar/Ipaden för att främja barnens utveckling och lärande.

• Pedagogerna granskar kritiskt de olika apparna vi använder och vilka sidor vi tar fakta ifrån.



Så här tar vi vara på våra  olika kompetenser:
• Vi delar med oss och utbyter kunskaper med varandra vad det gäller erfarenheter, 

litteratur/artiklar filmer och program, vad vi tycker är roligt, vilka kurser och utbildning vi har 
med oss kopplat till vårt arbete.

• Deltar i närverksträffar inom södra området och i Askersunds kommun, där det ges tillfällen att 
reflektera och inspirera varandra.

• Vi ger varandra möjlighet och uppmuntrar till att utveckla olika områden/ämnen. 

Vår organisation och vårt val av arbetssätt har stöd i forskning och litterturstudier genom:

• Gellman och Gallistels forskning ( Matematikplanen)

• Sterner och Lundbergs forskning ( Språkplanen)

• I boken Att få barnets språk att växa ( Karolina Larsson)

• I boken Undervisning i förskolan ( Ann S. Pihlgren)

• Lev Vygotskijs tankar:
Det finns ett rum hos barnet som innehåller de kunskaper som det redan kan, men det finns också plats 
för de kunskaper som barnet inte har, men som det kan få genom sin sociala omgivning.(Vygotskijs 
tankar om potentiella utvecklingszoner)

Det som ett barn kan klara av tillsammans med andra idag, kan det klara på egen
hand i morgon (Vygotskij, 1962, 1986)

Så här ser vi att vårt arbetssätt leder till ökad måluppfyllelse:
 Genom att observera och dokumentera verksamheten, följa upp, reflektera,utvärdera och 

planera tillsammans och enskilt samt koppla den till förskolans styrdokument. Detta görs 
kontinuerligt under våra verksamhetsträffar, planeringstid och planeringsdagar.

 Under utvecklingssamtal förs samtal om barnets lärprocesser tillsammans med 
vårdnadshavarna. Vi följer södra områdets utarbetade samtalsmall som utgår från förskolans 
läroplan. Vid behov upprättas handlingsplan med föräldrar och specialpedagog. 
Vårdnadshavare/pedagoger har vid behov, möjlighet att ta kontakt med barn- och 
elevhälsoteamet.

  Barnträff en gång/termin där arbetslaget tillsammans med förskolechef, barn och elevhälsa 
samtalar om barngruppen. utveckla arbetet.

 Vi är öppna och samtalar med barnen om det som vi tillsammans ser och gör.

 Vi i arbetslaget håller oss uppdaterade genom forskning, fortbildning, erfarenheter, kunskaper 
och upptäckter och delger varandra om det



Södra området kommer att ha denna mall som underlag vid utvecklingssamtalet

Utvecklingsområdet för barns utveckling och lärande samt intresse.
Beskriv: Vad vi kan se att varje barn håller på att lära sig eller är intresserad av just nu.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
Språk och
kommunikation
(Lpfö98/Rev 2016 s.10) 

• nyanserat talspråk, ordförråd, begrepp, leka med ord, berätta, uttrycka 
tankar, ställa frågor, argumentera, kommunicera med andra.

• intresse för skriftspråk, förståelse för symboler och deras 
kommunikativa funktioner.

• intresse för bilder, texter, olika medier – använda sig av, tolka och 
samtala om dessa.

Naturvetenskap
och teknik
(Lpfö98/Rev 2016 s.10) 

• förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, kunnande om 
växter och djur, enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

• förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och 
samtala om naturvetenskap.

• intresse och förståelse för naturens olika kretslopp, människor, djur, 
samhälle påverkar varandra.

• förmåga att urskilja teknik i vardagen, utforska hur enkel teknik 
fungerar.

• förmåga att bygga, skapa och konstruera med olika tekniker med hjälpa
av olika tekniker, material och redskap.

Matematik
(Lpfö98/Rev 2016 s.10) 

• förståelse för rum, form, läge, riktning. Grundläggande egenskaper; 
mängder, antal, ordning, talbegrepp, mätning, tid, förändring.

• undersöka, reflektera över, pröva olika lösningar av egna och andras 
problemställningar utifrån matematisk förståelse.

• urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp.

• matematisk förmåga att föra och följa resonemang.

Normer och värden
(Lpfö98/Rev 2016 s.9-10)

• sin identitet och känna trygghet i den.

• sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

• självständighet och tillit till sin egen förmåga.

• sin förmåga att fungera enskilt och i gupp, hantera konflikter och förstå
rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

• tillägna sig och nyanserar innebörden i begrepp, se samband och 
upptäcka nya sätt förstå sin omvärld.

•  förmåga att lyssna, reflektera, ge uttryck för egna uppfattningar och 
försöker förstå andras perspektiv. 

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Motorik
(Lpfö98/Rev 2016 s.9-10)

• motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning, värna om hälsa och
välbefinnande samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och 
sitt välbefinnande.

Kultur,
skapande
(Lpfö98/Rev 2016 s.9-10)

• delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra 
kulturer.

• lek, bild, rörelse, sång, musik, dans, drama



Lunnagårdens förskolas 

Likabehandlingsplan 
mot diskriminering och kränkande behandling , 

läsåret 2018-2019

Vår vision: 

På vår förskola ska alla barn känna sig trygga, sedda och värdefulla. 
Alla ska känna sig respekterade för den man är. 

Det sociala samspelet (barn-barn, barn-vuxen, vuxen-vuxen) 
ska vila på ett förhållningssätt som främjar en miljö som 

motverkar kränkande behandling och diskriminering. 
Vår miljö ska vara utformad så att den passar alla.

Verksamhet som omfattas av planen
Förskola

Ansvariga för planen
Personal och rektor/förskolechef.

Planen gäller under läsåret 2018-2019 (tills en ny plan har reviderats och utarbetats).
Revidering av planen sker på vårterminens slut.
Verksamheten kommer systematiskt kvalitetssäkra det arbetet under läsåret. 



Barnen delaktighet i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling

Vi samtalar med barnen om likabehandlingsplanen. Vi låter barnen få vara med och utvärdera dagliga 
aktiviteter. T.ex. Vad tyckte du om att göra på ”aktiviteten”? Finns det något du vill göra om eller 
annorlunda nästa gång? Genom enkäter, intervjuer, observationer och dokumentationer.

Vårdnadshavarens delaktighet i arbetet med planen mot diskriminering och kränkande 
behandling:

Alla vårdnadshavare ska få ett exemplar av förskolans likabehandlingsplan. Alla vårdnadshavare ges 
möjlighet att diskutera planen på föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldraråd och i den vardagliga 
kontakten. vårdnadshavarna får möjlighet att besvara en enkät med frågor kring verksamheten. 
I skrivandet av planen är vi lyhörda för vårdnadshavarnas synpunkter och åsikter som kommit fram vid 
vardagliga diskussion samt enkäter m.m.

Personalens delaktighet i arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling:

I arbetslaget är alla ansvariga i arbetet utifrån likabehandlingsplanen, men en personal 
(likabehandlingsansvarig) i arbetslaget har mer ansvar att lyfta diskussioner och reflektioner med 
övriga. En regelbunden och levande dialog kring likabehandlingsplanen är grunden för det systematiska
likabehandlingsarbetet som vi genomför vid bland annat verksamhetsträffar. All personal är delaktig och
har ett eget ansvar i skapandet av likabehandlingsplanen samt att den ses över och aktualiseras utefter 
verksamhetens behov.

Förankring av planen: Vi presenterar likabehandlingsplanen för barnen och för diskussioner kring 
den. Vi för kontinuerliga samtal om hur man bemöter varandra, uppmuntrar och lyfter barnets 
egenskaper för att stärka självkänslan. Alla vårdnadshavare får ett exemplar av likabehandlingsplanen i 
början av läsåret eller vid inskolning. Nya medarbetare informeras gällande den kommunövergripande 
och verksamhetens likabehandlingsplan.



Vad säger diskrimineringslagen och skollagen?

Diskrimineringslagen (2008:567)

I diskrimineringslagen anges diskrimineringsgrunderna och dessa berör missgynnande av skäl som har 
samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Enligt uppdaterade bestämmelser i diskrimineringslagen från 2017-01-01 ska samtliga sju 
diskrimineringsgrunder inkluderas i det förebyggande och främjande arbetet.

Skollagen (2010:800) 
Skollagen behandlar utsatthet som inte faller under diskrimineringslagen men som däremot tas upp i 
skollagen. Kränkande behandling inkluderar i princip alla tillfällen då en person känner sig illa 
behandlad och i skollagens 6. kap anges vilka skyldigheter verksamheterna har gällande arbetet mot 
kränkande behandling.

Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

 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.

 Mobbing när en elev upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar t.ex. knuffar, elaka 
kommentarer, utfrysning, från en eller flera elever. Det är mobbing 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 en elevs värdighet. T ex våld och misshandel, kroppsspråk, kränkningar genom text och 
bild, etc.



Lunnagårdens förskolas mål;

Förskolan ska sträva efter att varje barn...
• utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja 

att hjälpa andra (Lpfö98/rev2016 Normer och värden s.8)

• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och förskolans miljö 

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka 
sin situation. (Lpfö98/rev 2016 Barns inflytande  s.12) 

• Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet ( Lpfö98/rev 2016 s.6)

Det främjande arbetet 
Syftar till att lyfta fram sådana faktorer som förstärker respekten för allas lika värde. Det omfattar alla 
diskrimineringsgrunderna och är en naturlig del av det dagliga arbetet. Samt att det ska främja och 
förhindra kränkande behandling av barn.

                                                 
Så här tänker vi arbeta: 

• Vi kartlägger barnens miljö, gör förändringar i syfte att de ska 
känna sig trygga samt skapa en god undervisningsmiljö.

• Vi är barnens förebilder, därför ska vi noga tänker på hur vi 
uttrycker oss och bemöter våra medmänniskor.

• Vi är nära barnen och tar del av det som händer mellan barnen i 
vardagen. Då kan vi lyssna in och ge barnen tid till att berätta om
saker som hänt och hur de upplevt situationen.  

• Vara lyhörd och observanta på vad som händer i verksamheten. 
Vi är nära och närvarande med barnen. 

• Vår grundtanke är att alltid upprätthålla goda relationer och 
skapa ”vi-känsla”. 

• Vi bekräftar och uppmuntrar de positiva handlingar som barnen 
gör för att stärka deras självkänsla.

• Utveckla en god relation mellan vårdnadshavaren och förskolan 
så att ett nära och förtroendefullt samarbete kan uppstå.

• Vi observerar och reflekterar över förhållningssätt mellan barnen,
mellan barn och vuxen samt de vuxnas förhållningssätt.

• Vi pedagoger ser över våra miljöer på förskolan ex material, 
möblering, lekredskap, att vi skapar rum i rummet, så att det 
inbjuder till aktiviteter för alla barn.

  Ansvarig:  
Arbetslaget



Det förebyggande arbetet 
Syftar till att förhindra sådana faktorer som riskerar att leda till diskriminering, trakasserier eller 
kränkande behandling. Det förebyggande arbetet är ett pågående arbete som genomsyrar hela 
verksamheten.

       
Såhär tänker vi arbeta:

• Vi visar och samtalar om vår likabehandlingsplan med barnen. 
Vad är viktigt för att du ska må bra? Vad är viktigt för att andra 
ska må bra?

• Genom att dramatisera, olika vardagliga situationer i det sociala 
samspelet mellan olika personer, för barnen och resonerar om 
dem.

• Vi kartlägger verksamheten för att upptäcka situationer där barn 
kan bli rädda eller uteslutas av andra barn. 

• Utifrån ålder och mognad involvera barnen i 
likabehandlingsplanens innehåll och betydelse. 

• Vi samtalar med barnen om vad de tänker omkring sina 
rättigheter och skyldigheter i vardagen.

•  Vi pratar med barnen om att säga ifrån när man inte vill, på ett 
tydligt sätt. När någon säger ”Stopp”eller ”Nej” måste det 
respekteras. (enligt Stopp-metoden)

• Vi fortsätter att arbeta utifrån ”kompismaterialet” av Linda Palm.

  Ansvar
Arbetslaget 

  

  

Det åtgärdande arbetet
Innebär vad som ska göras när en elev kan ha utsatts för trakasserier eller kränkande behandling. Vid 
kränkande handling utgår vi från likabehandlingsplanens ärendegång.

                                                                                                     
• Vuxen som observerar tendenser till trakasserande, diskriminerande

eller kränkande handling ingriper direkt. Ingen kränkande handling 
får passera utan åtgärd.

• Vid akuta situationer/kränkande handlingar som kan uppstå på 
förskolan ska personal ta reda på vad som hänt från alla parter. 
Informera alla vårdnadshavare om läget samt vilka fortsatta insatser
som ska göras och den fortsatta planeringen. 

• Pedagogerna hjälps åt vid konflikthantering, kränkande handlingar 
och följer ärendegången i likabehandlingsplanen. Arbetet 
dokumenteras med gällande blanketter och tjänsteanteckningar.

• Förändringar i miljö, struktur och organisation kan behövas eller en
handlingsplan för akuta situationer.

• Vi följer åtgärdstrappan/arbetsgången. Vid behov av stöd och hjälp 
finns Barn och elevhälsoteamet.

 Ansvar 
Arbetslaget



Vår årliga plan för Lunnagårdens förskola

Målsättning under läsåret 2017-2018
På Lunnagårdens förskola ska alla känna sig värdefulla i sin roll, både som personal, barn och 
vårdnadshavare. Alla är delaktiga i upprättandet, uppföljningen och översynen i förskolans 
likabehandlingsplan. Under perioden 170930 till 180930 har vi på  Lunnagårdens förskola valt att 
fortsätta vårt arbete med att uppfylla detta mål. Vi ska tillsammans skapa ett klimat där ingen accepterar 
trakasserier eller kränkande behandlingen. Alla barn ska känna sig trygga och tycka att det är roligt att 
komma till förskolan.

Kartläggning under läsåret 2017-2018: 
Områden som berörs i kartläggningen är:

• Kränkande behandling
• Kön/könsidentitet eller könsuttryck
• Etnisk tillhörighet
• Religion och annan trosuppfattning
• Funktionsnedsättning
• Sexuell läggning och ålder

Åtgärder under läsåret 2017-2018:   
Vi arbetade med att markera med ”Stop”- tecken när man inte vill.
Vi arbetade med Linda Palms ”kompismaterial”, samarbetsövningar.
Vi använde oss av barnintervjuer för att kunna komma åt barnens tankar om förskolans verksamhet.
Vi använde oss av enkäter till vårdnadshavarna för att kunna utvärdera vår verksamhet.
Vi erbjuder utvecklingssamtal.
Vi förändrar i verksamhetsmiljön för att kunna erbjuda olika former av lekmiljöer.
   
                                                      
Analys av läsåret 2017-2018

• Sammanställningen av trivselenkäter till vårdnadshavarna visar att flertalet av vårdnadshavare 
upplever att deras barn trivs bra på förskolan. De tycker att de har delaktighet i verksamheten 
och känner tillit till personalen då det kan prata med alla i arbetslaget. De är nöjda med den 
information de får om vår verksamhet. 

• Barnintervjuer visar att barnen känner sig trygga och trivs på förskolan. Barnen känner även att 
de har någon att leka med på förskolan.

• Vi har sett och hört att Linda Palms ”kompismaterial” har skapat många bra diskussioner och 
idéer i barngruppen då materialet är lättförståeligt och barnen kan relatera till sin egna 
verklighet.  

• ”Stopp”- tecken har hjälpt att undvika konflikter. 



Ny Kartläggning för läsåret 2018-2019

• Kartlägga var barnen leker.
• Kartlägga om och när det kan uppstå situationer då
• barn utesluts.
• Upprätthålla relationer och skapa vi - känsla i gruppen med hjälp av frågorna, ”Hur är vi mot 

varandra”, ”hur skapar vi en god trivsel på förskolan”. 
• Vi ska diskutera likabehandlingsplanen med barnen. Diskutera vad man själv mår bra av och 

lyssna till vad andra mår bra av. Hur bemöter man andra människor?
• Vi arbetar med att lyfta barnets starka egenskaper för stärka självkänslan.
• Intervjuer med de äldre barnen på förskolan om trivsel och kamratskap.

Ansvariga: Arbetslaget

Målsättning för läsåret 2018-2019
Det här året fortsätter vi att arbetar med att utveckla förskolans främjande arbete.

• Förskolan ska arbeta för att utveckla en miljö där alla barn och vuxna känner sig trygga och 
utvecklas efter sina förutsättningar. 

• Förskolan ska sträva efter att öka barn och vårdnadshavarnas delaktighet i 
likabehandlingsarbetet.

Åtgärder under läsåret 2018-2019
Detta mål uppfyller vi genom att:

• att vara närvarande och nära barnen, lyhörda, stödjande och hjälpa barnen i det sociala 
samspelet.

• Visa på och förmedla ett gott bemötande och förhållningssätt mot varandra.
• Fortsätta med trivselenkäter till vårdnadshavare under läsåret 2018-2019.
• Vi fördjupar arbetet utifrån ”kompismaterialet” av Linda Palm, som består av berättelser där 

Kanin och Igelkott utgår ifrån situationer som de flesta barn känner igen från sin vardag.
• Synliggöra verksamhetens likabehandlingsarbete genom pedagogisk dokumentation. 

(observation, dokumentation, analys och/med planering)
• Vi ska ha en levande och regelbunden utvärdering enligt läroplanen där kvalitetsarbetet
•  Kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och utvärderas. Hela arbetslaget är 

delaktiga i utvärderingen. Likabehandlingsansvarig och den pedagogiska samordnaren är 
ansvariga för att den blir gjord. Vi lyfter likabehandlingsfrågor vid verksamhetsträffar, 
kvalitetstid och APT-möten. 
Ansvariga: Arbetslaget

                                                                 
Årets plan ska utvärderas/revideras senast: 190831.
Likabehandlingsansvarig är ansvarig att planen blir utvärderad och reviderad, hela arbetslaget delaktiga 
i utvärderingen.



Vad gör vi på förskolan om någon blir utsatt ?

 Ärendegång Ansvar
När någon i arbetslaget uppmärksammar eller får veta att något 
barn är eller kan vara utsatt för kränkande eller diskriminerande 
handling anmäls det skyndsamt till förskolechef/rektor.
Förskolechef/rektor för anmälan vidare till huvudman. Anmälda 
ärenden på enhetsnivå rapporteras på näst kommande 
nämndsammanträde. 
Händelsen utreds och dokumenteras.. Samtal hålls med de som 
är berörda. Samtalen är tydliga och konkreta där det tydliggörs 
att den kränkande eller diskriminerande handlingen måste 
upphöra. 
Verksamheten  gör en bedömning av läget och diskuterar 
situationen med varandra, de berörda barnen och 
vårdnadshavare. 
Vid behov tas kontakt med barn och elevhälsa.

      Arbetslaget

Dokumentationen och uppföljning sker fortlöpande där datum, 
iakttagelser, vidtagen åtgärd, ansvarig för åtgärden och när 
uppföljning sker dokumenteras. En handlingsplan upprättas vid 
behov.

      Arbetslaget

Om behov finns av ytterligare insatser så kallar 
förskolechef/rektor till en träff med vårdnadshavare, personal 
och ex. personal från elevhälsa.

       Rektor/Förskolechef

Kvarstår problemen ändå kontaktas Barn och elevhälsan, 
socialtjänst och/eller polismyndigheten.

       Rektor/Förskolechef

När du misstänker eller vet att ett barn är utsatt: Kontakta utan dröjsmål någon i 
likabehandlingsgruppen eller någon annan av förskolans personal.

Om en vuxen kränker ett barn överlämnas ärendet omedelbart till rektor/förskolechef.
• Ärendet som anses diskriminerande eller kränkande behandling anmäls skyndsamt till 

förskolechef/rektor för vidare anmälan till huvudman.
• Anmälda ärenden på enhetsnivå rapporteras på nästkommande nämndsammanträde.



Likabehandlingsgruppens namn och telefonnummer:

Likabehandlingsansvarig på Lunnagårdens förskola: 
Nathalie Gunnarsson, 0583-820 24, 820 23

Åsa Persson, rektor/förskolechef  0583-811 21, 070-257 74 90

Barn och elevhälsa teamet består av:
BVC-sköterska 0583-857 45

Suzanne Leandersson Ring, specialpedagog    070-329 23 71

Karolina  Sundberg, kurator       070-326 52 51

Lunnagårdens förskola 
Telefonnr: 0583-820 23, 820 24  
mobil: 073-076 51 47


