Nye förskolas plan mot diskriminering och kränkande
behandling
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskola
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Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskola

Ansvariga för planen
Förskolepersonal
Förskolechef

Vår vision
På vår förskola vill vi att alla är trygga och får mötas i ett trivsamt klimat.

Planen gäller från
2017-01-01

Planen gäller till
2018-01-01

Läsår
Barnens delaktighet
Barnen har främst getts möjlighet att vara delaktig i det konkreta arbetet med de områden som berörs i likabehandlingsplanen. Vi
har pratat med barnen enskilt och i grupp om det finns platser på förskolan där de tycker om/inte tycker om att vara.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Föräldrarna har getts möjlighet att komma med synpunkter till enhetens förskoleråd, föräldramöte, utvecklingssamtal och i den
dagliga kontakten.

Personalens delaktighet
Personalen arbetar fram och reviderar fortlöpande. Personalen är delaktiga i det dagliga, konkreta arbetet med de områden som
berörs i likabehandlingsplanen.

Förankring av planen
Barnen informeras om innehållet i planen i den löpande verksamheten.
Föräldrar informeras fortlöpande på föräldramöten och i förskoleråd. Vid inskolningen för ett nytt barn informeras föräldrarna.
Den aktuella likabehandlingsplanen finns på förskolan, på förskolans hemsida och i vikariepärmarna
Ansvarig för information till barn och föräldrar är personalen på förskoleavdelningen.

Ny personal informeras fortlöpande av förskolechefen.
Detta gäller även personal som är tillfälligt anställd på avdelningen. Förskolechefen kan ge detta uppdrag till någon eller några i
den fastanställda personalgruppen.
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Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Synpunkter på förskolans likabehandlingsarbete har vi fått genom bland annat en föräldraenkät och klassens kvalitetsrapport. Vi
har även pratat med barnen.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Föräldrar, barn och personal.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Barnen trivs bra och har kompisar enligt resultatet på klassens kvalitetsrapport. Intervjuerna visade inte på att det var någon plats
som barnen upplevde obehaglig.

Föräldraenkäten visar att vårdnadshavarna tycker att pedagogerna arbetar aktivt mot diskriminering och kränkande behandling.

Årets plan ska utvärderas senast
2018-01-31

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Genom klassens kvalitetsrapport och samtal med barnen.
Genom föräldraenkät.
I förskolerådet tas planen upp kontinuerligt.
Personalen följer upp planen kontinuerligt och utvärderar den en gång per år.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Personalen och förskolechef
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Främjande insatser
Namn
Främja allas lika värde samt förbygga kränkande behandling och diskriminering/trakasserier

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Alla barn skall känna gemenskap och trivas i gruppen.

Barnen ska ha kännedom om värdegrunden och utveckla respekt för varandra.

Insats
Vi lånar böcker som tar upp olika diskrimineringsgrunder.
Vi söker efter filmer som tar upp olika diskrimineringsgrunder som vi kan använda oss av i barngruppen.
När det kommer frågor från barnen tar vi upp det till diskussion.
I det dagliga arbetet arbetar vi med hur man ska vara och bete sig mot varandra.

Ansvarig
Personalen på förskolan

Datum när det ska vara klart
Arbetar fortlöpande med detta under 2017
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Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Genom frågor och samtal med barnen.
Genom observationer och diskussioner i arbetslaget.
Genom samtal med föräldrar vid utvecklingssamtal, föräldramöte, förskoleråd och den dagliga kontakten.

Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen
Barnen är delaktiga genom att personal har ställt frågor och haft enskilda samtal med dem.
Föräldrarna görs delaktiga i utvecklingssamtal, föräldramöte, förskoleråd och daglig kontakt.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Personalen för diskussioner på APT samt kontinerligt i det dagliga arbetet.

Resultat och analys
Vi upplever att vi har ett tillåtande klimat på förskolan både i personal- och barngrupp. Barnen leker i alla rum oavsett kön. Även
i årets luciatåg fanns lucior av olika kön.
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Förebyggande åtgärder
Namn
Överblick

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Genom fönster som är insatta känner vi att vi kan ha bättre uppsikt i alla rum utan att alltid behöva öppna dörren och
riskera att störa barnen.
Vi lyssnar och kolla uppe i lekrummet med jämna mellanrum.
När vii förändrar miljön tänker vi på att vi ska kunna ha överblick i rummen.

Åtgärd
Vi tänker utifrån likabehandlingsplanen när vi förändrar miljö och material.

Motivera åtgärd
Vi tänker utifrån likabehandlingsplanen när vi förändrar miljö och material.

Ansvarig
Personaloch förskolechef

Datum när det ska vara klart
Under årets gång
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Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår förskola

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn lekar inom- och utomhus.
Personalen är lyhörd för vad barnen uttrycker och känner

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Varje barn har en ansvarspedagog men föräldrar och barn kan vända sig till vilken pedagog som helst samt förskolechef och
specialpedagog.

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

Rutin och ansvarsfördelning
I normalfallet gäller följande:
1.
När en lärare, förskollärare eller annan personal får kännedom om/misstänker att ett barn eller en elev är utsatt för
kränkande behandling eller diskriminering sker omedelbart en anmälan till förskolechef eller rektor.
2.
Förskolechef/rektor lämnar kopia på anmälan till barn- och utbildningskansliet samt till områdeschef, gymnasiechef eller
skolchef (gäller vuxenutbildningen).
3.
Förskolechef eller rektor utreder skyndsamt omständigheterna kring den uppgivna kränkningen eller diskrimineringen.
Utredningen belyser allsidigt vad som inträffat samt omfattar både den eller de som kan ha utfört kränkningen och den som har
blivit utsatt.
4.
Utredningen ska leda till att verksamheten får tillräckligt med information och kunskap om situationen för att kunna
bedöma vilka åtgärder som måste vidtas för att få trakasserierna eller den kränkande behandlingen att upphöra.
5.
Utredningen dokumenteras och diarieförs vid områdesexpeditionen. Utredningen anmäls också till barn- och
utbildningsnämnden, där den noteras i protokollet som ett delgivningsärende.
Undantag:
I det fall ett barn eller en elev är utsatt för långvarig kränkande behandling eller trakasserier eller då personal är inblandad,
överlämnas utredningsansvaret till områdeschef/gymnasiechef/skolchef (gäller vuxenutbildning) och därefter vidtas de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Utredningen anmäls också till barn- och
utbildningsnämnden, där den noteras i protokollet som ett delgivningsärende.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
Då personal är inblandad, överlämnas utredningsansvaret till områdeschef/gymnasiechef/skolchef (gäller vuxenutbildning) och
därefter vidtas de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Utredningen anmäls också
till barn- och utbildningsnämnden, där den noteras i protokollet som ett delgivningsärende.

Rutiner för uppföljning
Ärendet följs upp tills dess att det inte förekommer någon risk för fortsatt kränkande behandling

Rutiner för dokumentation
Utredningen dokumenteras och diarieförs vid områdesexpeditionen. Utredningen anmäls också till barn- och utbildningsnämnden,
där den noteras i protokollet som ett delgivningsärende.

Ansvarsförhållande
Personalen ansvarar för uppföljning i barngruppen tillsammans med specialpedagog.
Ytterst ansvarig är förskolechefen.
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