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Inledning 
Handlingsplanens	  främsta	  syfte	  är	  att	  främja	  barns	  och	  elevers	  lika	  rättigheter	  samt	  förebygga	  och	  
motverka	  alla	  former	  av	  diskriminering,	  kränkande	  behandling	  och	  trakasserier	  samt	  mobbing.	  

Den	  1	  januari	  2009	  infördes	  Diskrimineringslagen	  och	  14a	  kapitlet	  skollagen.	  Där	  finns	  reglerat	  hur	  
skolor	  och	  förskolor	  skall	  arbeta	  mot	  diskriminering	  och	  kränkande	  behandling	  .	  Alla	  förskolor	  är	  
skyldiga	  att	  årligen	  upprätta	  dels	  en	  handlingsplan	  mot	  diskriminering,	  dels	  en	  plan	  mot	  kränkande	  
behandlingar.	  Det	  finns	  dock	  inget	  hinder	  mot	  att	  dessa	  båda	  planer	  sammanställs	  i	  ett	  dokument.	  
Planerna	  skall	  innehålla	  en	  översikt	  av	  de	  åtgärder	  som	  skall	  påbörjas	  eller	  genomföras	  under	  året	  
samt	  en	  uppföljning	  av	  vilka	  åtgärder	  i	  föregående	  års	  plan	  som	  genom	  förts	  under	  året.	  Båda	  lagarna	  
förutsätter	  att	  barnen	  är	  delaktiga	  och	  medverkar	  när	  planerna	  upprättas,	  följs	  upp	  och	  ses	  över.	  

	  

Lpfö 98/10 

Normer och värden 
”Förskolan	  ska	  aktivt	  och	  medvetet	  påverka	  och	  stimulera	  barnen	  att	  utveckla	  förståelse	  
för	  vårt	  samhälles	  gemensamma	  demokratiska	  värderingar	  och	  efterhand	  
omfatta	  dem.	  
Mål 
Förskolan	  ska	  sträva	  efter	  att	  varje	  barn	  utvecklar	  
•	  öppenhet,	  respekt,	  solidaritet	  och	  ansvar,	  
•	  förmåga	  att	  ta	  hänsyn	  till	  och	  leva	  sig	  in	  i	  andra	  människors	  situation	  samt	  vilja	  att	  
hjälpa	  andra,	  
•	  sin	  förmåga	  att	  upptäcka,	  reflektera	  över	  och	  ta	  ställning	  till	  olika	  etiska	  dilemman	  
och	  livsfrågor	  i	  vardagen,	  
•	  förståelse	  för	  att	  alla	  människor	  har	  lika	  värde	  oberoende	  av	  social	  bakgrund	  
och	  oavsett	  kön,	  etnisk	  tillhörighet,	  religion	  eller	  annan	  trosuppfattning,	  sexuell	  
läggning	  
eller	  funktionsnedsättning,	  och	  
•	  respekt	  för	  allt	  levande	  och	  omsorg	  om	  sin	  närmiljö”.	  
 

 
 Ansvarsfördelning 
	  

I lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 
(SFS 2006:67) talas i 3§ om huvudmannens/rektors ansvar för att anställda följer sina 
skyldigheter när de handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget, det vill säga: 

• Att upprätta en Likabehandlingsplan som utvärderas årligen i förskolans 
kvalitetsarbete. 

• Att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling 
• Att motverka direkt och indirekt diskriminering enligt kriterier fastställda i lagen 
• Att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling 

 
Skolhuvudmannen har gett rektor/förskolechef i uppdrag att ha ansvaret för att lagen följs. 
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Vision/värdegrund 
Skälbyskolan har en devis ” Skälbyskolan lär dig för livet”. Den ska grundas och utgå från 
trygghet, närhet och miljö. Vår verksamhet bygger på kristen värdegrund och FN:s 
deklarationer om mänskliga rättigheter. Vi vill att all vår verksamhet ska präglas och 
genomsyras av detta. 

På Skälbyskolan ser vi att varje barn är unikt och har rätt att få utvecklas i en trygg och säker 
miljö med närhet och omsorg. Vi vill vara en skola som är öppen för alla. 

  

Mål att sträva mot 

 

Skälbyskolan har som mål att: 

• alla barn ska behandlas med respekt och känna trygghet 

• alla barn ska bemöta varandra med respekt och känna trygghet 

• alla barn ska utveckla en god självkänsla 

• alla barn ska känna tillhörighet och uppleva en ”vi-känsla” här på förskolan 

 

Definition av kränkande behandling: 

Diskriminering är när ett barn på osakliga grunder behandlas sämre än andra barn. Den 
kan vara antingen direkt eller indirekt. 

a) Direkt	  diskriminering: Är när ett barn missgynnas och det har en direkt koppling 
till barnets kön, etnisk, tillhörighet eller religion. 

b) Indirekt	  diskriminering: Är när skolan tillämpar en bestämmelse som verkar 
neutral men i praktiken missgynnar ett barn med t.ex. ett visst kön, etnisk tillhörighet, 
religion.  

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker barnets värdighet. Det kan vara 
fysiska slag, verbala hot, psykosociala, eller texter och bilder. Man kan dela upp kränkande 
behandling i trakasserier och ”annan kränkande behandling”. 

Trakasserier	  är en behandling som kränker ett barns värdighet och som har 
koppling till de skyddade diskrimineringsgrunderna som är; kön, funktionshinder, 
sexuell läggning, etnisk tillhörighet och religion eller trosuppfattning. 
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Annan kränkande behandling är all behandling som är kränkande av ett barns 
värdighet och som saknat koppling till en diskrimineringsgrund. 

Mobbing är när barn vid upprepade tillfällen utsätts för kränkande behandling. Det råder 
även en obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbing. 

En viktig utgångspunkt är att den som uppger sig ha blivit kränkt alltid måste tas på allvar. 

 

Kartläggning och nulägesanalys 

De kristna värderingarna som vi har till grund gör att vi ständigt arbeta med normer och 
värden. På småbarnsgrupperna är det små barns kompetens som står i centrum. Att ge de små 
barnen bra självkänsla och möjligheter att kunna prova själv! Nu när vi har ännu fler barn är 
det viktigt att alla avdelningar har likvärdig standard och erbjuder likvärdig omsorg och 
möjligheter för barnen oavsett ålder på barnet eller vilken avdelning barnet går på. Just nu har 
vi bra balans på alla avdelningar vad gäller könsfördelning men det känns viktigt att arbeta 
med genusperspektivet. Vi har fått in fler barn med annan kulturell bakgrund på förskolan och 
det känns roligt att kunna uppmärksamma och lyfta våra likheter och olikheter på ett positivt 
sätt.    

Åtgärder under läsåret: 
 
� Värderingsövningar och värdegrundssamtal, förstärka barnens empati, prata om känslor. 
 
� I barnens lek på förskolan övas kontinuerligt det sociala samspelet mellan barn-barn 
och barn-vuxna. Vi går aktivt in i lekar där barn utesluter någon från leken. 
  
� Vi strävar efter att stärka barnens självkänsla genom olika aktiviteter. 
  
� Fortlöpande pedagogiska samtal i arbetslaget om barns lika värde. 

� Arbetar aktivt kring barnens olika kulturella bakgrund, lyfta positiviteten med att kunna olika 
språk m.m.  

    

Rättigheter/ skyldigheter 
	  

På Skälbyskolan har vi nolltolerans mot kränkande behandling och strävar efter att uppnå det 
genom engagemang från alla som verkar inom skolan. 

Av oss på Skälbyskolan kan du förvänta dig att: 
• alla barn är allas barn 

• alla barn visas hänsyn och respekt 
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• alla barn blir sedda och får stöd och uppmuntran 

• vi arbetar aktivt för att stärka självkänslan 

• vi tar tag i konflikter och mobbing så att inget barn ska behöva gå till skolan med oro 
eller rädsla 

• ni som föräldrar alltid är välkomna 

• vi vuxna är goda föredömen för barnen 

• vi regelbundet informerar om verksamheten 

• vi alltid meddelar hemmet då något viktigt har hänt 

•  vi strävar efter en rofylld arbetsmiljö för barnen  
   

Av dig som förälder förväntar vi oss att du: 
• har en positiv attityd till ditt barns förskola samt till ditt barns lärande 

• håller kontakt med ditt barn och gärna besöker förskolan 

• tar kontakt med en vuxen på förskolan om du uppmärksammar tendenser till mobbing 
av ett barn 

• tar del av information från förskolan 

• sjukanmäler och låter ditt barn vara hemma vid sjukdom 

• deltar vid utvecklingssamtal och på föräldramöten 

• visar respekt för vårt arbete 

Av dig som barn förväntar vi oss att du: 
• uppträder trevligt och respektfullt mot andra barn och vuxna 

• följer förskolans regler 

• inte mobbar eller trakasserar någon annan 

 
Upptäcka 
Förebyggande arbete: 

På förskolan är observation och samtal med föräldrar det viktigaste arbetssättet. Det är i de 
vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas.  

På Skälbyskolan har vi olika arbetsmetoder och material för att arbeta med förhållningssätt, 
värdegrundsfrågor, social- och emotionell träning. På förskolan arbetar vi med lek och 
pedagogiska samlingar i förebyggande syfte.  
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Rutiner för åtgärder vid kränkningar/diskrimineringar eller trakasserier 
mellan barn: (barn-barn) 

Vid upptäckt av mobbing eller annan kränkande behandling är vår personal skyldig att vara 
lyhörd för barnets upplevelser av sin situation och ingripa på ett lämpligt sätt. 

• Ansvarig personal försöker utreda situationen med inblandade barn/elever och komma 
fram till en lösning. 

• Föräldrar kontaktas av ansvarig pedagog. 

• Om kränkningen bedöms som mer än en vanlig konflikt mellan två parter så skriver 
man en incidentrapport och lämnar till skolledningen. Skolledningen bestämmer 
tillsammans med ansvarig lärare om ärendet behöver ytterligare åtgärder.  

• I svåra fall kan ett åtgärdsprogram upprättas tillsammans med föräldrar, barn och 
ansvarig pedagog. Denna lämnas till skolledningen som förvarar den i skolans arkiv. 

• Åtgärdsprogrammet utvärderas av de inblandade efter en överenskommen tid och 
rapporten lämnas till skolledningen. 

 

Rutiner för åtgärder vid kränkningar/diskrimineringar eller trakasserier 
från pedagog mot barn: 

1. Alla vuxna på Skälbyskolan är skyldiga att vara lyhörda för signaler om kränkning 
mot barn/eleverna. Om en kollega upplever att en annan vuxen kränker ett barn ska 
kollegan snarast genomföra ett samtal med personen och skolledningen. 

2. Om en förälder upplever att sitt barn har varit eller är utsatt av kränkande behandling 
av en vuxen, uppmanas föräldern att kontakta barnets närmaste personal eller 
skolledningen så snart som möjligt.  

3. Om en av skolans personal misstänks för kränkning av ett barn samtalar skolledningen 
med den som anmälan berör så fort som möjligt. 

4. Skolledningen ansvarar för utredning och dokumentation. Hur omfattande utredningen 
blir anpassas efter det enskilda fallet. 

5. Vid behov av insatser från extern hjälp tar skolledningen kontakt med huvudman för 
råd och hjälp. 
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Rutiner för åtgärder vid kränkningar/diskrimineringar eller trakasserier 
från barn mot pedagog: 

1. Den utsatte pedagogen samtalar med den/de barn som kränkt/diskriminerat eller 
trakasserat och påtalar det olämpliga beteendet. 

2. Pedagogen meddelar barnets föräldrar om vad som hänt och vad de kommit överens 
om. 

3. Förskolechefen ska om pedagogen så önskar, kopplas in för att ge pedagogen stöd och 
ev. handledning. 

	  

Övergår kränkningar till mobbing används samma, ovanstående handlingsplan. 
	  

Polisanmälan: 
Polisanmälan görs vid allvarliga händelser.	  

	  

Utvärdering: 
Denna handlingsplan är ett levande verktyg. På samma sätt som den lokala arbetsplanen sker 
en utvärdering vid varje terminsslut. I samband med läsårsslut genomförs en utvärdering och 
mål för kommande läsår formuleras. Dessa redovisas i kvalitetsredovisningen för det gångna 
året. Under vårterminen genomförs PN-enkäten som är till grund för fortsatt kvalitetsarbete. 

 

Förbättringsområden (med utgångspunkt från enkäter): 

• föräldramöte med genomgång av ”likabehandlingsplan” genomförs vid höstterminens 
start 

• arbeta med Skälbyskolans ordningsregler och förankring av dessa 

• arbeta fram incidentrapportmall och struktur för hantering och dokumentation av dessa 

• utveckla barnsamverkan i arbetet med likabehandlingsplanen 

• tydliggöra förskolans respektive skolans olika arbetssätt kring likabehandling 

 

 


