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Inledning  

 ”Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet    

utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.    

Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktning för varje    

människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.”  

( Skolverket, Lpfö 98, rev. 2010, s.4)   

 Mål  

 alla barn ska känna sig trygga och accepterade på Solstrålen,   

nolltolerans vad gäller diskriminering eller kränkande behandling   

  

 alla ska kunna gå till Solstrålen utan att vara oroliga för att bli behandlade  

på ett nedvärderande och förolämpande sätt, vare sig av andra barn eller vuxna, 

på Solstrålen ska var och en känna sig respekterad och accepterad för den  

man är   

Syfte   

Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och 

att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.   

 Definition av kränkande behandling  

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla 

människors lika värde.   

 Kränkningar kan vara:  

 fysiska – t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar  

 verbala – t.ex. att bli hotad eller kallad för något som man inte vill   
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 psykosociala – t.ex. att bli utsatt för utfrysning eller känna sig utanför och ensam  

 Definition av diskriminering 

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som 

har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 

eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av 

makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheten är det huvudmannen eller 

personalen som kan göra sig skyldig till diskrimineringen. Barn kan inte diskriminera 

varandra i juridisk bemärkelse. (Skolverket, SFS 2008:567) 

Förebyggande arbete 

”Förskolan skall ta vara på och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social 

handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans grundläggs.  Förskolan ska uppmuntra 

och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska 

präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke 

om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar 

och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om 

livsfrågor med andra ska stödjas.” (Skolverket, Lpfö 98, rev. 2010, s.4 ) 

 Det förebyggande arbetet är den viktigaste delen för att motverka alla former av 

kränkande behandling.   

 Vi ska sträva efter att få en så god och trygg arbetsmiljö som möjligt och ha ett gott 

och tryggt klimat på Solstrålen.   

 Vi har ett gemensamt förhållningssätt på Solstrålen, där vi visar att vi inte accepterar 

ett beteende som kan leda till diskriminering eller annan kränkande behandling.   

 Det ska alltid finnas vuxna i verksamheten ute och inne. Alla vuxna är skyldiga att 

ingripa direkt när de ser något som inte är bra.   
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 Förskolechef/  huvudman har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen 

följs.   

Det förebyggande arbetet skall ske på tre nivåer :  

 Organisationsnivå-     Gruppnivå     -     Individnivå  

Organisationsnivå 

Värdegrunden ska genomsyra hela verksamheten på Solstrålen.  Alla ska känna till och verka 

för att värdegrundsfrågor och Solstrålens regelverk hålls levande.  Att ha tydliga vuxna 

omkring sig svarar mot viktiga grundläggande behov hos barn.  En verksamhet där barn 

upplever meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet främjar vänskap och förebygger 

kränkningar. I sådana miljöer växer självförtroende, respekt och tolerans.  Det främjande och 

förebyggande arbetet syftar till att skapa en trygg miljö och förstärker respekten för allas lika 

värde. 

Det är viktigt att det främjande och förebyggande arbetet:  

 involverar barn, personal och vårdnadshavare och återkommande ger möjligheter att 

reflektera kring förhållningssätt, värderingar, normer och relationer   

 innebär att ledning och personal är observanta på att barn inte diskrimineras av 

verksamhetens organisation eller av tillämpningen av olika beslut. 

 Det ligger i den vuxnes ansvar att omedelbart ta tag i situationer där kränkande 

behandlingar förekommer.  

 Gruppnivå      

Vi arbetar förebyggande mot kränkande behandling genom att:   

 vi vuxna är goda förebilder   

 använda leken för att stötta alla barn och höja deras status i gruppen, samt stärka 

barnens självbild   
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 uppmuntra positiva handlingar mellan barnen   

 arbeta aktivt med om hur vi ska vara mot varandra, genom t.ex. samarbetsövningar   

 vara närvarande och aktivt reagera på vad vi ser och hör   

 barnen ska få möjligheter till egna reflektioner omkring etik, vänskap och solidaritet 

med andra människor  

 varje barn ska känna trygghet på Solstrålen, tryggheten innebär bl.a. att barnen blir 

bekräftade av de vuxna varje dag. 

Individnivå 

Vi arbetar med detta genom att:  

 lära barnen respektera varandra  

 lära barnen ta hänsyn till varandra   

 lära barnen att vi är olika, pojkar och flickor ges lika stort inflytande och utrymme i 

verksamheten   

 ej tolerera någon form av diskriminering och kränkande behandling, vi leker rollekar 

och tränar empati med barn på Solstrålen 

 vi pratar aktivt med barnen om vänskap och klimatet i gruppen på deras nivå, 

personalen och barn använder böcker som belyser värdegrundsfrågor 

 medvetet arbete för att förhindra att barn hamnar i ett utanförskap        

 samarbeta med föräldrar - för att alla föräldrar ska känna sig trygga med att lämna 

sitt barn på Solstrålen arbetar vi med information genom att klimatet i gruppen tas 

upp på ev. utvecklingssamtal eller vid andra tillfälle under läsåret. 
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Åtgärder/rutiner vid kränkande behandling barn/barn 

 Alla vuxna har en skyldighet och ett ansvar att ingripa vid alla former av kränkande 

behandling:   

 prata med de berörda barnen direkt, (se bilaga 5 -rutiner för akuta situationer)  

 gör övriga vuxna uppmärksamma på vad som händer   

 informera förskolechef   

 informera de berörda föräldrarna snarast   

 dokumentera kontinuerligt, (se bilaga 1)  

 uppföljning och utvärdering av situationen, (se bilaga 2) . 

  

Åtgärder/rutiner vid kränkande behandling vuxen/barn  

 Alla som får kännedom om varje form av kränkande behandling mellan vuxen/barn är 

skyldiga att meddela förskolechef omgående:   

 alla måste reagera direkt på vad man ser och hör, ( se bilaga 5) 

 prata med den personal det berör, samt meddela förskolechef  

 om personal misstänks för kränkning av barn ska förskolechef ansvara för 

utredningen.  

Dokumentation förs under hela utredningen. Uppföljning och utvärdering görs av 

förskolechef.  

Åtgärder/rutiner vid diskriminering  

Alla som får kännedom om diskriminering som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
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religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder är skyldiga att 

meddela förskolechef eller huvudman. 

 Om verksamhetens organisation eller tillämpningen av olika beslut misstänks för 

diskriminering av barn ska förskolechef och huvudman ansvara för utredningen  

 dokumentation förs under hela utredningen   

 uppföljning och utvärdering görs av förskolechef och huvudman.  

 

Utvärdering/revidering av likabehandlingsplan  

 Likabehandlingsplanen ska utvärderas och revideras en gång per år.    

 Planen ska vara känd av och omfatta alla som befinner sig i förskoleverksamheten, 

barn, föräldrar och personal.   

 Likabehandlingsplanen ingår i det demokratiska uppdraget som i sin tur skall utgöra 

grunden för all verksamhet på förskolan. Arbetet med att motverka kränkande 

behandling är en del av detta uppdrag. Detta hänger i sin tur samman med hela 

förskolans verksamhet.    

 

Referenslista 

Skolverket (1998). Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010. Stockholm: Fritzes 

kundservice.  
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Bilaga 1  

Dokumentation – Kränkande behandling  

  

Datum:  

  

Namn:  

  

Avdelning på Solstrålen:  

  

Ansvarig förskolechef:  

  

Delaktiga:  

  

  

  

Nuläge:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Mål:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

  

Åtgärder - Så här arbetar vi:      Ansvarig:…………………………………….............  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.  

 Nytt uppföljningsdatum:  

Ärendet avslutat          Datum  

 

 Vårdnadshavare          Förskolechef 
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Bilaga 2  

Uppföljning av dokumentation / kränkande behandling  

  

Datum:  

  

Namn:  

  

Avdelning på Solstrålen:  

  

Ansvarig förskolechef:  

  

Delaktiga:  

  

  

  

Hur har det gått? Är målet/målen uppnådda?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Så här arbetar vi vidare:         Ansvarig:……………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nytt uppföljningsdatum:  

  

  

                                                                                                                   

  

  

Ärendet avslutat        Datum  

  

Vårdnadshavare         Förskolechef
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Bilaga 3 

Dokumentation – Diskriminering  

  

Datum:  

  

Namn:  

  

Avdelning på Solstrålen:  

  

Ansvarig förskolechef/ huvudman:  

  

Delaktiga:  

  

  

  

Nuläge:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Mål:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

Åtgärder - Så här arbetar vi:       Ansvarig:……………..   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nytt uppföljningsdatum:  

Ärendet avslutat          Datum  

 

 Vårdnadshavare          Förskolechef / huvudman      
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Bilaga 4 

Uppföljning av dokumentation / diskriminering  

  

Datum:  

  

Namn:  

  

Avdelning på Solstrålen:  

  

Ansvarig rektor/huvudman:  

  

Delaktiga:  

  

  

  

Hur har det gått? Är målet/målen uppnådda?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Så här arbetar vi vidare:         Ansvarig:……………..   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nytt uppföljningsdatum:  

  

  

                                                                                                                   

  

  

Ärendet avslutat        Datum  

  

Vårdnadshavare          Förskolechef/ huvudman 
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Bilaga 5 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 

När en kränkning har skett agerar den pedagog som sett/hört enligt följande: 

1. Undersök: 

Vad har hänt? Vilka är inblandade? 

Prata enskilt med alla inblandade. 

När situationen är utredd informera barnens fadder om händelseförloppet. Om möjligt, prata 

själv samma dag med berörda föräldrar eller överlämna till någon av avdelningspersonalen. 

Dokumentera händelsen på särskild blankett, avsluta ärendet eller ta ställning till om ärendet ska 

utredas/åtgärdas vidare. Informera förskolechef. Förskolechef startar en utredning vid behov där 

alla berörda familjer, pedagogen och förskolechef deltar. Insatser och beslut dokumenteras av 

förskolechef. 

Uppföljningsmöte bokas in vid varje mötestillfälle tills alla berörda känner att situationen utredd. 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 

När en kränkning har skett agerar den pedagog som sett/hört enligt följande : 

1. Be pedagogen om ett enskilt samtal med berörd pedagog. Ta upp situationen och tala om att 

du uppfattade att ett barn kränkts. Fråga” Hur tänkte du?” Hänvisa till 

likabehandlingsplanen. Tala om att du kommer att informera förskolechef om vad du hört 

och hur du agerat. 

2. Informera förskolechefen om vad du sagt och vad du gjort. Tillsammans fyller ni i särskild 

blankett. 

3. Förskolechefen pratar med berörd pedagog enskilt och beslutar därefter om hur ärendet 

fortsättningsvis ska hanteras. Beslut dokumenteras på samma blankett som i punkt 2. 

4. Tidsbestämda uppföljningsmöte tills alla berörda parter känner att ärendet är avslutat. 

All personal på förskolan som bevittnar någon form av kränkning är ansvarig att agera enligt 

rutin ovan. 
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