
Björkängens likabehandlingsplan Ht 2018-Vt 2019 
 

Vision 

 

På vår förskola skall alla barn känna sig värdefulla. 

 

Mål 

 

Vårt mål är att skapa lärmiljöer där ingen är utestängd. 

 

Nulägesanalys 

 

På Björkängens förskola arbetar vi förebyggande genom att lära barnen att säga nej, sätta gränser 

och få förståelse för allas lika värde.  Vi arbetar för att alla ska ha god självkänsla och känna 

trygghet genom att lyfta det positiva hos varje barn.  

Vi har kontinuerliga samtal om värdegrunden och diskussioner om hur vi behandlar varandra. 

 

Våra riskområden är: 

 

Vår utemiljö är svår att överblicka då gården sträcker sig runt huset och det finns. 

Vår innemiljö är svår att överblicka då det är flera mindre rum och ingen öppen planlösning. 

 

Främjande insatser 

 

Både bland stora och små barn strävar vi efter att vara närvarande pedagoger i alla situationer. 

Både bland de större och mindre barnen använder vi ”Kompismaterialet” utgivet av Linda Palm 

samt böcker som utgår från Barnkonventionen för att arbeta med värderingar, attityder och trygghet 

för alla på förskolan. På VHT ska vi kritiskt granska våra rutiner, regler och förhållningssätt. 

 

Förebyggande insatser 

 

Vi fortsätter att dela upp barngruppen i mindre grupper under dagen så att vi kan ha god 

vuxennärvaro både under ute- och innevistelse. 

Vi måste informera vikarier om våra rutiner, regler och förhållningssätt. 

Våra riskområden kräver att vi är observanta och närvarande pedagoger under hela dagen. 

  

Utvärdering av Björkängens likabehandlingsplan sker genom att: 

 

En enkät lämnas till vårdnadshavare vt- 2018 

Vi samtalar kring likabehandlingsplan/arbete i samband med utvecklingssamtal på ht 2017 och inför 

utvecklingssamtalen intervjuar vi de äldre barnen. 

Systematiskt utvärderar vi likabehandlingsplanen på våra VHT under läsåret. 

 

Utvärdering av likabehandlingsplan Ht 2017- Vt 2018 

 

Vi har diskuterat likabehandlingsarbetet på våra reflektioner. De äldre barnen har blivit intervjuade 

vid flera tillfällen om kompisar och likabehandling. Barnen är delaktiga och deras tankar tas tillvara 

vid planering av verksamheten. Intervjuerna är också en viktig del vid utvecklingssamtalen. ”Hur 

man är som kompis” är ett ständigt återkommande ämne på alla avdelningar och med de äldre 

barnen har vi arbetat aktivt med ”Kompismaterialet” och Barnkonventionens böcker om 

värdegrund. 

 

 

 


