
Humlegårdens likabehandlingsplan ht 18/vt 19 

 
Vision 
På vår förskola skall alla känna sig värdefulla. 

 

Mål 
Att skapa lärmiljöer där ingen är utestängd. 

 

Kartläggning och nulägesanalys 
Vi har sett i föräldraenkäten att vi behöver utveckla vårt arbete med att 

motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 
  

Utifrån observationer av lek och i samtal med vårdnadshavare kan vi ibland se 
att barnen exkluderar varandra. 

 
Riskområden – vår gård är stor med många undanskymda områden ex bakom 

förrådet, i hörnan på framsidan, lekstugan och stora gräsmattan. 
 

Främjande åtgärder 
Vi för regelbundet aktiva diskussioner i arbetslaget kring 
diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning och ålder). 

 
Vi ser över våra miljöer och vårt material utifrån att de ska främja arbetet med 

att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. 
 

Vi ska arbeta utifrån ett hållbart perspektiv (ur flera vinklar): 
 för individens bästa – vara en bra kompis 

 demokratiskt – bli en god medborgare för en hållbar framtid 

 fördelning av resurser i världen – vi är en del av en helhet 

 

Vi pedagoger har ansvar för att dela barnen i grupper eller par, för att 
motverka exkludering. 

 
Barnen ska träna sig i att inkludera varandra utifrån barnets ålder och mognad. 

Pedagoger bestämmer ramarna. 
 

Tre enkla regler: 
- Alla får vara med i gemenskapen-det finns plats för alla. 

- Varje barn bestämmer över sig själv-inte över någon annan, t ex alla kan få 
vara mamma i en lek. 

- Om någon säger -stopp eller -sluta så måste man omedelbart sluta. 
 

Förebyggande konkreta åtgärder 
Noll-tolerans mot exkludering eller kränkande kommentarer. 
Pedagoger fördelar sig bland barnen både ute och inne för att få så god 

överblick som möjligt. 



Vi pedagoger skaffar ständigt ny kunskap och reflekterar i arbetslaget kring 

likabehandlingsfrågor. 

Vi strävar efter att föräldrar är delaktiga i arbetet genom ex föräldramöten, 
utvecklingssamtal och möten i hallen. 

 

Uppföljning och utvärdering 
Föräldrar får möjlighet att via enkät svara på frågor om vårt 
värdegrundsarbete. 

Vid arbetsplatsträffar och verksamhetsträffar skall vi alltid ha en punkt för 

utvärdering och diskussion om vår värdegrund. 
Vi ska vara lyhörda, observera och följa upp barnens samtal i lek och andra 

aktiviteter. 
 

 


