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Du vet väl om att du är värdefull,

att du är viktig här och nu,

att du är älskad för din egen skull,

för ingen annan är som du.

(Psalm 791)
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FÖRORD

I den nya skollagen 2011, 6 kapitlet handlar om åtgärder mot kränkande behandling.

Detta dokument innehåller två planer som vi sammanfört till en; plan mot kränkande behandling

(skollagen 6 kap.) och likabehandlingsplanen (diskrimineringslagen 2008:567).

Vid varje revidering av dokumentet ändras datumet på framsidan. Årligen utvärderas och

revideras vår plan i juni månad.

TILL DIG SOM BARN

Vi vill att du som barn ska trivas på förskolan och känna att du tillhör gruppen. Vi vill att du har

kompisar att leka med och att du känner att det finns vuxna som du kan gå till. För att du ska

kunna lära dig saker måste du ha roligt och känna dig trygg i förskolan.

Om du känner att någon är dum mot dig eller behandlar dig illa på något sätt, vill vi att du

berättar detta för en vuxen. Detta gäller också om du ser någon som blir illa behandlad.

Vi som jobbar på Eden finns här för dig och vill alltid ditt bästa.

TILL DIG SOM VÅRDNADSHAVARE

Om du misstänker eller får reda på att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande

behandling – kontakta förskolepersonalen eller rektor.

Det är svårt att ta till sig att ens eget barn mobbar andra. Men om det är så måste du göra

något åt det. Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling råder vi

dig som vårdnadshavare att göra helt klart för barnet att du inte accepterar mobbning och att

du ser mycket allvarligt på ett sådant beteende. Även i detta fall kontakta förskolepersonalen

eller rektor. Vi arbetar tillsammans för att sätta stopp för mobbning, trakasserier eller annan

kränkande behandling.

TILL DIG SOM PERSONAL

Du som personal på Eden har ett väldigt stort ansvar för hur våra barn mår och trivs hos oss på

Eden.

Om du upptäcker någon form av kränkning, diskriminering eller trakasserier går du in och bryter

– här gäller noll tolerans. Visa aktivt på att du som vuxen inte accepterar mobbning eller

kränkning.

Ta på allvar om något barn eller annan vuxen berättar för dig att något har hänt.

TILL DIG SOM VIKARIE ELLER TILLFÄLLIGT ARBETANDE

Om du upptäcker någon form av kränkning, diskriminering eller trakasserier – kontakta

omedelbart personal på förskolan.
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EDENS VISION

Ingen form av kränkning, diskriminering eller trakasserier skall förekomma på Edens förskola.

”Trygghet – Tydlighet - Småskalighet”.

MÅL MED LÄSÅRET 2022/2023

● Vi som personal ska genom positiv förstärkning förmedla budskapet om ett positivt

kamratskap.

VÅRA FÖRVÄNTNINGAR

Den gyllene regeln

Var ��� �n��a s�� �� vi�� �t� �� s�a ��r� �o� d��
(Mat����ev����li�� 7:12)

Eden arbetar mot kränkande och diskriminerande behandling och strävar efter att uppnå

följande, genom engagemang från alla som verkar inom Eden:

● på vår enhet skall ingen utsättas för kränkande behandling

● alla skall känna att de blir respekterade

● alla skall känna sig trygga på Eden

● alla barn och elever skall veta vem de ska vända sig till då de själva eller någon kamrat

behöver hjälp

● alla vuxna på Eden skall medvetet och aktivt arbeta för att planerna följs

● ingen skall diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller

funktionshinder

Rektor förväntas;

ha det yttersta ansvaret för att planen upprättas, efterlevs samt årligen utvärderas och

revideras. Rektor ansvarar också för att personalen kontinuerligt informeras för att aktivt kunna

arbeta mot kränkande behandling och få ta del av likabehandlingsplanen.

Personal förväntas;

att ta ett mycket stort ansvar. Personalen är den vuxne förebilden på Eden. Personalen ska visa

på att alla barn ska behandlas lika och ska ingripa då de upptäcker mobbning eller kränkning. Vara

tydliga mot barn på att vi som personal inte accepterar mobbning eller kränkningar. Personal är

ansvarig att planen utvärderas och följs upp med barn och föräldrar årligen.

Barn förväntas;

vara en god kompis och vara snäll mot alla barn och vuxna. Vi på förskolan skall berätta för dig

om vår värdegrund och tillsammans jobbar vi för att alla ska trivas i förskolan.

Som barn på förskolan måste man respektera och lyssna på varandra. Det är viktigt att man

funderar över hur man är mot varandra och hur andra kan tänkas uppfatta detta.
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Vårdnadshavare förväntas;

att också ta ett stort ansvar. Om förskola och hem tar klart avstånd från kränkande behandling

får detta en positiv inverkan på barnen. Prata med ditt barn om mobbning. Är någon i gruppen

utsatt? Är någon ensam och utfryst? Ta kontakt med förskolan om ditt barn berättar om

mobbning. Vi kan alla hjälpas åt att skapa en förskola där alla trivs och har det bra.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

För att stoppa alla former av kränkning, diskriminering och eller trakasserier på individ, grupp

och verksamhetsnivå så arbetar vi på Eden efter följande punkter;

Verksamhetsnivå:

● All personal har ansvar att stanna upp och ingripa när man ser barn som bråkar eller

använder nedlåtande kommentarer, miner eller liknande.

Ansvarig: Samtliga anställda på Eden samt vikarier

● Genomför aktiviteter då barn från båda avdelningarna är delaktiga, utflykter,

trivselkväll, vernissage och firar förskolans dag för att bidra till VI-känslan.

Ansvarig: Förskolepersonal och rektor

● Barn skall inte utsätts för att välja/väljas bort vid bildande av grupper, aktiviteter m m.

Ansvarig: Samtliga anställda

● Första delen av höstterminen består av ett projekt där vi jobbar med normer och värden.

Ansvarig: Förskolepersonalen

● Vid storsamlingen behandlas förskolans värdegrund.

Ansvarig: Förskolepersonalen

Individ/gruppnivå:

● På förskolan förs ständigt återkommande samtal om respekt, hänsyn, vänskap och

relationer etc. Det är viktigt att barnen är delaktiga och att de får komma med

konstruktiva förslag när problem uppstår.

Ansvarig: Förskolepersonalen
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IDENTIFIERING AV KRÄNKNING, DISKRIMINERING OCH/ELLER TRAKASSERIER

För att så tidigt som möjligt upptäcka eventuella kränkningar, diskrimineringar och/eller

trakasserier följer förskolan nedanstående rutiner:

● I oktober och mars månad genomförs en kartläggning av trygghet och trivsel här på

förskolan.

Ansvarig: Förskolepersonalen och rektor

● Spontana och uppfångande samtal

Ansvariga: Samtliga anställda på Eden

KVALITETSSÄKRING AV PLANEN

För att säkerställa att arbetet mot diskriminering och kränkande behandling sker på ett

tillfredsställande sätt och att alla rutiner följs har vi på Eden tagit fram följande punkter för

att säkra kvaliteten i arbetet:

● En uppdaterad version av planen skall alltid finnas tillgänglig på Edens hemsida

www.edenskola.se.

Ansvarig: Rektor

● Planen är en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete

Ansvarig: Rektor

● Utredning om kränkning följer alltid förskolans dokumentationsmall som bifogas i detta

dokument (se bilaga 3)

Ansvarig: Berörd personal eller vårdnadshavare

● I november och april summeras och utvärderas kartläggningen som genomförts.

Ansvarig: Carina Grahn och Brigitta Simonkovits
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● Vikarierande personal som vistas tillfälligt i förskolan informeras skriftligt om förskolans

förhållningssätt och skall liksom övrig personal rapportera eventuella kränkningar på

tillbudsrapport alternativt direkt till rektor.

Ansvarig: Carina Grahn

● Nyanställd personal informeras genom personalhandboken i dokument om

likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling.

Ansvarig: Rektor

ARBETSGÅNG VID MISSTANKE AV KRÄNKNING, MOBBNING, DISKRIMINERING

OCH/ELLER TRAKASSERIER AV BARN

1. Vid kränkning i ord eller handling mot annan för berörd vuxen på förskolan samtal med de

berörda så snart som möjligt.

Ansvarig: Berörd personal

2. Vid återupprepade kränkningar, mobbning, diskrimineringar och/eller trakasserier har

förskolepersonal eller berörd vuxen på förskolan samtal med de berörda barn och skriver

tillbudsrapport (Dokumentationsmallen bilaga 5). Information ges till vårdnadshavare.

Ansvarig: Berörd personal

3. Handlingsplan upprättas för den utsatte (bilaga 6) och åtgärdsplan (bilaga 7) för

”mobbaren”.

Ansvarig: Berörd personal

4. Uppföljning sker inom en månad av förskolepersonalen och kontaktar berörda samt

vårdnadshavare.

Ansvarig: Berörd personal

ARBETSGÅNG VID MISSTANKE AV KRÄNKNING, MOBBNING, DISKRIMINERING

OCH/ELLER TRAKASSERIER AV BARN UTFÖRD AV PERSONAL

Om barn, förälder eller förskolan personal upplever att barn/barnen kränkts av anställda på

förskolan hänvisas ärendet till rektor som omgående utreder saken.

Polisanmälan

JO uttalade sig i ett beslut från 2018 att skolan bör vara återhållsam med att göra en

polisanmälan mot barn i de yngsta elevgrupperna (upp till 12 år) och för att ta ställning till om en

polisanmälan mot en elev är nödvändig måste skolan göra en noggrann bedömning i det enskilda

fallet. Vid bedömningen ska hänsyn tas till barnets bästa. Vidare bör t.ex. omständigheter som

arten av det misstänkta brottet, elevens ålder och om det finns förutsättningar för polisen att

utreda det misstänkta brottet beaktas.

(se JO beslut den 12 juni 2018, dnr 2211-2017).

Utgångspunkten ska istället vara att socialtjänsten kontaktas vid behov.

KARTLÄGGNINGEN

Genom barnintervjuer och observationer har vi kartlagt trygghet och trivseln på förskolan.

Intervjuerna genomfördes enskilt med varje barn. Observationer har använts som komplement

till intervjuerna får att ge en heltäckande bild av förskolans trygghet och trivsel. Frågorna var

sammanställda i ett dokument och de kartlade barnens trivsel i en rad olika moment i

förskoleverksamheten. En del av intervjudokumentet handlar om barnens sociala samspel med de

övriga barnen på förskolan.
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PLAN FÖR KOMPETENSUTVECKLING

● All personal utbildas kring mobbning, värdegrunder, metoder för förebyggande arbete på

förskolan.

● Kontinuerliga samtal i personalgruppen utifrån någon litteratur som berör ämnet

kränkning, mobbning, diskriminering och/eller trakasserier.

KALENDERÖVERSIKT

Augusti till Oktober

- Värdegrundsprojekt

September-oktober

- Revidering av likabehandlingsplanen.

Oktober

- Förskolans kartläggning av förskolan trygghet av trivsel genomförs.

November

- Utvärdering av kartläggning.

Mars

- Förskolans kartläggning av förskolan trygghet av trivsel genomförs.

April

- Utvärdering av kartläggning.

April-Maj

-<Utvecklingssamtal hålls där frågor om mobbing och annan kränkande behandling berörs med

vårdnadshavarna.

SAMMANSTÄLLNING AV TILLBUDSRAPPORTER

Inga tillbudsrapporter har inkommit.
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Bilaga 1

Edens gemensamma värdegrund

● Se varje barn och ge dem självtillit och självständighet

● Bemöta varje barn med respekt för deras åsikter och erfarenheter

● Lära barnen att sätta ord på känslor, genom att kunna förstå sina egna

känslor kan man tolka andras

● Träna på att lösa konflikter tillsammans med en vuxen. Lära barnen att

inse vilka konsekvenser deras handlingar får och ta ansvar för dem.

Ständig kontakt mellan hem och skola vid konflikter eller dylikt

● Göra alla medvetna om varandras olika förmågor och förutsättningar

● Ge barnen insikt i att det är viktigt att uppmuntra varandra och att

glädjas över andras framsteg

● Utveckla barnens hjälpsamhet

● Ge stort utrymme till reflektioner och samtal om hur vi är mot oss själva

och mot varandra

● Lära barnen att säga nej. Lära dem att stoppa själva när de känner att

någon går över deras personliga gräns

● Skapa en trygg atmosfär där vi strävar efter att varje barn vågar

uttrycka sina egna åsikter

Vårt mål är att:

● Ge och ta kunskap av varandra

● Skapa trivsel och gemenskap, d v s ”vi-känsla”

● Vara lyhörda, respektfulla och ansvarskännande inför varandra och vår

miljö

● Vara öppna och raka i kommunikationen

● Ha inflytande och medbestämmande i arbetet

● Skapa en bra arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt

● Utveckla och fortbilda oss själva i arbetet

● Uppmuntra och stödja varandra
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Bilaga 2
LAGARNA

Ur Diskrimineringslagen 2008:567

Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Ur Skollagen 1 kap. 5§ (utdrag)

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och

de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,

alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar

inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av

kränkande behandling.

Ur Skollagen 6 kap. åtgärder mot kränkande behandling (utdrag)

7§ Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn

och elever utsätts för kränkande behandling.

10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att

anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom

om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med

verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att

skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall

vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller

en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i

diskrimineringslagen (2008:567).

DEFINITION

Diskriminering är en handling eller struktur som utestänger eller kränker en person.

Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt.

Direkt diskriminering kan exempelvis vara när en flicka vill hjälpa till att lyfta upp stolar  på

bordet vid städning och nekas av personalen då han/hon säger att det behövs en stark kille till

detta.

Indirekt diskriminering kan exempelvis vara när alla barn serveras bröd till lunch och de barn

som p.g.a. allergi behöver annat bröd inte får liknande bröd.

Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med

någon av diskrimineringsgrunderna. (Skolverket 2022 mars)

Kränkande behandling är:



● att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde

● kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck

● kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera

● kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna
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Med mobbning avser vi in enlighet med skolverket är en upprepad negativ handling  som

inbegriper att någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en

annan skada eller obehag. Mobbning är något som upprepas och pågår under längre tid.

(Utvärdering av metoder mot mobbning. Skolverket sammanfattning 2022 mars)

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

Kränkningarna kan vara:

● fysiska; t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar

● verbala; t.ex. att bli hotad, att bli kallad glåpord, ex bebis eller barnrumpa

● psykosociala; t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, göras till åtlöje

● text- och bild; t.ex. teckningar mm.

● materiel; t.ex. klottra eller riva sönder annans teckning
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Bilaga 3

Dokumentationsmall vid mobbning och kränkning

Namn på den utsatte:……………………………………………

Vilka är mobbarna/utövarna av kränkningen?

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

Hur har mobbingen/kränkningen gått till?

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

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

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

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

Hur många gånger har trakasserier/kränkningar förekommit?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

För anteckningarna:……………………………………….. datum:………………..kl:……….
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Bilaga 4

Handlingsplan upprättad efter dokumentationen vid mobbning och
kränkning på förskolan

Namn på den utsatte:…………………………………… Personnummer:..................................

Åtgärder – detta skall förskolan arbeta med:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Upprättad av:………………………………………........ datum:………………........

…........................................ …............................................
Rektors underskrift Underskrift av upprättaren/personal

…................................................. …....................................................
Underskrift vårdnadshavare 1 Underskrift vårdnadshavare 2



…................................................. ….....................................................
Underskrift vårdnadshavare 3 Underskrift vårdnadshavare 4
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Bilaga 5

 FÖRSKOLAN

 MÅLBESKRIVNING - ÅTGÄRDSPLAN

Namn:______________________________________________________

Vad jag behöver:______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ÅTGÄRDSPLAN

Vårdnadshavare Personal

Underskrift:

___________________________    _________________________

Vårdnadshavare                                    Personal

Läsår/termin:_____________________



Datum för uppföljning:______________________
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