
Förskoleområde C:
Björkliden, Tomtebo, Tallbacken

Likabehandlingsplan 2022/2023

Övergripande policy
Det ska råda nolltolerans mot diskriminering och kränkande

behandling i alla våra verksamheter.

Vad är diskriminering?
Det är om ett barn/en elev behandlas sämre direkt eller indirekt av
förskolan/skolan på grund av t.ex. kön, könsöverskridande identitet
eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vad är kränkande behandling?
En handling som kränker ett barns/en elevs värdighet t.ex. slag,

knuffar, hot, svordomar, öknamn, utfrysning, grimaser,

ryktesspridning, lappar, sms, sociala medier.



MÅL 2022-2023
Gemensamma mål för förskoleområde C:

● I december 2022 är barnen trygga i samtliga
områden på förskolegården.

● I december 2022 har alla förskolor i
Förskoleområde C arbetat med värdegrunden,
med fokus på barnkonventionen.

SÅ HÄR ARBETAR VI FÖREBYGGANDE OCH
FRÄMJANDE FÖR EN TRYGG FÖRSKOLA

I december 2022 är barnen trygga i samtliga områden på
förskolegården

♥ Trygghetsvandring med barnen angående utomhusmiljön i mars/april.
En trygghetsvandring görs igen november för att följa upp och
utvärdera målet.

♥ “Vad leker du här? “Hur känns det här?” - frågeställningar som
synliggör om barnen trivs på det stället.

♥ Pedagogerna är närvarande genom att vara delaktiga och
medforskande.

♥ Pedagogerna delar in sig i olika zoner för att finnas på hela området.
♥ I dessa zoner finns senast i juni permanenta leklådor med utmanande

och stimulerande material som används och byts ut regelbundet.

I december 2022 har alla förskolor i Förskoleområde C
arbetat med värdegrunden, med fokus på barnkonventionen

♥ Pedagogerna arbetar med Kompisböckerna - arbete med att vara en
bra kompis

♥ Se filmen “Barnkonventionen förklarad för barn”, Pedagog Värmland
♥ Använda IKT-material från tex. Barnombudsmannen, Unicef Sverige

och Rädda barnen.
♥ Synliggöra när barn varit en bra kompis,varit hjälpsam, tex genom att

barnen sätter upp onamnade “Kompishjärtan” på en plansch. Barnen
själva bestämmer när ett kompishjärta ska sättas upp. Fira när
planschen är full av hjärtan.



VAD GÖR FÖRSKOLAN/SKOLAN NÄR KRÄNKANDE
BEHANDLING/MOBBNING UPPTÄCKS?
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande
behandling

● Förebyggande, främjande värdegrundsarbete såsom exempelvis

PUG (Pedagogisk Utveckling i Grupp) för personal.

● Kartläggning av barngrupper inför upprättandet av ny

likabehandlingsplan som exempelvis sociogram.

● Trygghets/trivselenkäter till barn och vårdnadshavare.

● Trygghetsvandringar för barn.

● Arbeta med olika värdegrundsmaterial såsom exempelvis

kompisböcker.

● Närvarande pedagoger som ser vad som händer i barngruppen.

Rutin angående hantering av ärenden gällande kränkande
behandling

● Förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett

barn blivit utsatt för kränkande behandling i samband med

verksamheten är skyldig att snarast anmäla detta till rektor.

● Pedagogerna för samtal med uppgiftslämnare, utför observationer

och samtalar med barnen i aktuell barngrupp samt hämtar in fakta

från de vuxna som finns kring barnen på förskolan. Den inhämtade

informationen dokumenteras av pedagogerna på aktuell

förskoleavdelning.

● Anmälaren fyller i Stella.

● Pedagogen för två skilda samtal, dels med vårdnadshavaren till

den utsatte, dels med vårdnadshavare för den som utövat

kränkningen. Samtalen ger information om händelsen till

vårdnadshavaren och leder till bättre förståelse för bakomliggande

orsaker till att situationen har uppstått för att kunna sätta in

framgångsrika åtgärder så att kränkningen upphör. Pedagogerna

fortsätter att följa upp och dokumentera arbetet. Tid för

uppföljningssamtal bestäms inom en till två veckor.

● Rektor som får kännedom om att ett barn blivit utsatt för

kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att

snarast anmäla detta till huvudmannen.

● Rektor gör en skriftlig anmälan om kränkande behandling i Stella.

● Rektor kontaktar barnhälsoteamet vid behov och gör en

bedömning om socialtjänsten behöver kontaktas.

● Ifylld anmälan om kränkande behandling i Stella behandlas

omgående av förvaltningskontoret (max tre dagars handläggning

från att förskolan fått kännedom om det inträffade).

● Rektor ska skyndsamt göra en utredning så snart hen fått

kännedom om kränkningen. Rektor gör en skriftlig anmälan i

Stella.

● Om rektor i samband med utredningen bedömer att det finns

behov av ytterligare åtgärder ska uppföljning göras. Uppföljningen

dokumenteras och Rektor gör en skriftlig anmälan i Stella.

Om personal kränker barn.

Ovan nämnda handlingsplan används i tillämpliga delar. Barn som kränks
av personal stöttas av annan personal.

“Ett barn som blir kränkt av någon anställd är i en
särskilt utsatt situation eftersom de befinner sig i
beroendeställning. Kränkningar som begås av personal
betraktas därför som mycket allvarliga”.
(Diskrimineringsombudsmannen, 2013, s.4)



KONTAKT:
Det är viktigt att den som misstänker att någon blivit kränkt tar kontakt
med oss på förskoleområde C:

Rektor i förskolan Marie Magnusson 0157-430212
marie.magnusson@edu.flen.se
Biträdande rektor Anette Lifvakt          0157-430213
anette.lifvakt@edu.flen.se

Förskolan Björkliden
Gröna 0157-430671
Blåsippan 0157-430670
Röda 0157-430672

Förskolan Tomtebo
Stjärnan 0157-31562
Solen 0157-431560
Månen 0157-431561

Förskolan Tallbacken
Skalbaggen 0157-431555
Humlan 0157-431550
Myggan 0157-431554
Sländan 0157-431551
Gräshoppan 0157-431556

NÄR ANMÄLER FÖRSKOLAN/SKOLAN TILL
SOCIALFÖVALTNINGEN?
All personal som arbetar inom förskolan har skyldighet att anmäla till
Social-förvaltningen vid misstanke om att ett barn far illa. Den som
utsätter barnet kan vara vårdnadshavare eller andra personer som står
barnet nära. Vi anmäler:

● Fysisk och psykisk misshandel

● Sexuellt utnyttjande

● Kvinnlig könsstympning

● Misskötsel och brist på omvårdnad

Då det gäller de tre förstnämnda handlingarna, som är förbjudna enligt
svensk lag, informeras vårdnadshavarna inte i förväg om att anmälan
gjorts. Då det handlar om misskötsel och brist på omvårdnad informeras
vårdnadshavarna om att anmälan kommer att göras.

Det här är en miniversion av planen. Hela planen finns att tillgå på

respektive förskola.
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