
Snörmakarens Likabehandlingsplan 2018/2019 
 

För att främja en trygg lärmiljö så gäller det här hos oss på 

Snörmakarens alla avdelningar: 
 

 
 

 

 
 

 
 Alla för alltid vara med i gemenskapen – det finns plats för alla 

 Varje barn bestämmer över sig själv – inte över något annat barn. 

 Om någon säger Stopp eller Sluta måste man omedelbart sluta! 

 

”Vi vill skapa lärmiljöer där ingen är utestängd.” 
 

Vision/Mål 

För att främja barns lika rättigheter, vill vi att inget barn blir diskriminerat, trakasserat 

eller utsatt för kränkande behandling. På vår förskola ska alla känna sig värdefulla. 

 

Kartläggning och nulägesanalys 

För att förebygga och motverka detta har vi diskuterat de olika riskområden som 

finns på Snörmakaren. Generellt konstaterar vi att våra riskområden är vid trånga 

utrymmen, inom – och utomhus samt där det inte alltid finns närvarande vuxna. Vi 

har särskilt diskuterat kring kränkningar: Vad är en kränkning, vart går gränsen? 

 

Riskområden som vi bedömer nu 

Ute 

Undanskymda platser på gården ex. 

-bakom gaveln vid avd. Gul 

-bakom förråden 

-inne i förråden 

-högst upp vid gården vid buskarna och träden. 

-om en vuxen medvetet låter någon/ några av de äldre barnen gå ut själva en kortare 

stund på gården. 

 



Inne 

Undanskymda platser inomhus ex. 

-smårummen 

-toaletterna och skötrummen. 

 

Främjande åtgärder 

 Vi arbetar dagligen med empati och hur man är en bra kompis och på 

höstterminen arbetar vi dessutom lite extra med kompisskap på olika vis. 

 Vi har återkommande LBH (likabehandling) träffar med rektor och pedagoger 

på övriga förskolor. 

 Prata med föräldrarna och lyfta likabehandlingsfrågor på utvecklingssamtal 

och föräldramöten. 

 

Förebyggande åtgärder 

 Vi ska varje dag se över våra resurser och fördela oss ute och inne. 

 Vi ska vara så nära barnen som det är möjligt utan att inkräkta på 

deras ”frihet”, och särskilt tänka på våra riskområden. Samtidigt anser vi 

det viktigt att de äldre barnen får chansen att vara ifred i ett rum eller ute 

utan vuxen för att lära sig ta ansvar. I dessa situationer har pedagoger och 

barn innan kommit överens om förhållningssätt gentemot varandra och vi 

vuxna är extra uppmärksamma på vad som sker. 

 Vi ska vara lyhörda när barnen samtalar. Om vi hör elakheter eller ”hot” 

mellan barnen, ex ”du får inte vara med” eller ”du får inte komma på mitt 

kalas” tar vi direkt upp detta med barnen. Om vi märker att det riktas mot 

ett barn vid upprepade tillfällen tar vi det på stort allvar. Vi tar först upp det 

direkt tillsammans med barnen och samma dag informerar vi de berörda 

föräldrarna för att skapa ett samarbete mot fortsatta kränkningar. Vi 

dokumenterar händelsen och samtalen och tar upp det på våra 

verksamhetsträffar. 

 Vi ska i möjligaste mån hålla barnantalet nere vid olika situationer, tex att vi 

går ut några i taget, att vi delar oss i mindre grupper m.m Detta för att 

förebygga konflikter och skapa ett lugnare klimat . 

 Alla eventuella kalasinbjudningar sker utanför förskolan. 

 Vi uppmärksammar våra vikarier på våra riskområden och hur vi ska 

förhålla oss. 

Ansvariga: Alla pedagoger på förskolan. 

 

 

Uppföljning och utvärdering 

 Likabehandlingsarbetet är en stående punkt på våra APT- träffar. 

 Likabehandlingsplanen utvärderas och revideras årligen. 

Ansvariga: Alla pedagoger på förskolan. 

 


