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DEL1 
Plan för att förebygga kränkande behandling i förskola  

Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminerande enligt diskrimineringslagen kränker ett barns värdighet. 

Datum för planens upprättande: 2020-03-10 

Ansvarig för planen:  Rektor tillsammans med personal 

 

Redogörelse för hur de planerade åtgärderna i föregående års plan har 

genomförts 

[Klicka och skriv] 

Redogör för hur denna planen ska göras känd för personal, barn och 

vårdnadshavare när den tagit fram 

Planen görs känd för personal genom information på studiedagen den 11 
mars 2020. Ledning går igenom de delar som personal ska arbeta med inför 
varje studiedag under 2020. Personalen görs delaktig genom att varje 
arbetslag utformar hur förskolan ska jobba med planen. 

Barnen informeras om planen och dess innehåll i samband med 
trygghetspromenaden under höstterminen och genom 
värdegrundsdiskussioner utifrån barnen ålder och utvecklingsnivå. 

Vårdnadshavarna får information om Plan mot kränkande behandling och 
dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering på föräldramöte 
under hösten, samt genom brev från ledningen i Förskolor Åkerbo. 

Planen läggs även ut på intern och extern hemsida   
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Aktiva åtgärder 

 

 

Det förebyggande och främjande arbetet handlar om att undanröja risker för att barn blir utsatta för kränkande behandling inom ramen för 

verksamheten. Arbetet ska vara målinriktat. Barn ska delta i kartläggningen och kan komma med förslag på åtgärder samt delta i uppföljning och 

analys. 
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Undersök och Analysera 

Kartläggningsmetod Upptäckta risker Analys 

Vad, Vem/vilka? När? Vilka risker ser vi utifrån respektive kartläggning? Varför ser det ut som det gör? 

Trygghetspromenad  

Studiedagen 11/3 2020 

På vilka platser inne/ute finns risker? 

I vilka situationer finns risker? 

[Klicka och skriv] [Klicka och skriv] 

Attitydundersökningen 

Studiedagen 20/5 2020 

Analysera resultatet i attitydundersökningen utifrån 
följande frågor: 

B4 Personalen informerar om hur dagen har varit för 
mitt barn 

B6 Jag känner mig lugn och trygg under dagen när mitt 
barn är i förskolan  

 

[Klicka och skriv] [Klicka och skriv] 

Gruppdiskussion utifrån stödfrågor 

Studiedagen november 

[Klicka och skriv] [Klicka och skriv] 

Dokumentation av ev. kränkningar 

Studiedagen 20/5 2020 

 

  

Tygghetspromenad ht 

Studiedagen september 

  

Utifrån de olika kartläggningarna skrivs upptäckta risker och analys ner ovan.  
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Utifrån risker och analysen sätts mål upp för det kommande arbetet, se nästa sida. 

Åtgärda, följa upp och utvärdera. 

Mål Åtgärder Datum när 

åtgärden 

påbörjas 

Ansvarig för 

genomförande 

Uppföljnings-

metod och 

datum 

Utvärdering 

Ska utgå från upptäckta risker. 

Ska vara konkret och 

uppföljningsbart 

Välj ut max två risker att skriva 

mål kring 

Organisation eller aktivitet för 

att uppnå målet 

 Person eller grupp 

som är ansvarig för 

att åtgärden 

genomförs 

Vilken typ av 

uppföljning, vem 

ansvarar och när 

ska uppföljning ske 

Har målet uppnåtts? 

Görs både efter uppföljning och 

vid slutet av planens period (1 år 

från framtagandet)  

[Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] 

[Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] 

[Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] 

[Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] 

Utifrån analysen av upptäckta risker sätts några mål för verksamheten upp  
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Del 2 
Riktlinjer för att förhindra trakasserier och sexuella 
trakasserier 

Den värdegrund förskolan arbetar mot och det förhållningssätt som enheten 

enats om, i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier ska framgå 

nedan.  

Riktlinjer för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier 

All personal arbetar utifrån den värdegrund som beskrivs i Läroplan för 

förskolan och har konkretiseras i Den pedagogiska deklarationen för 

Förskolor Åkerbo 

 

All personal ska vara uppmärksamma på situationer där barn utesluts/utsätts  

 

All personal ska regelbundet föra samtal om förskolans värdegrund utifrån 

Läroplan för förskolan, Lpfö 18 Del 1 Förskolans värdegrund och uppdrag 

 

Datum för uppföljning och utvärdering av riktlinjer (del 2)  

Uppföljning 2020-10-13 
 
Utvärdering 2021-03-01 
  

Resultat och analys av utvärdering 

[Klicka och skriv] 
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Del 3 
Rutiner för akuta situationer 

Anmäla, utreda och åtgärda kränkande behandling trakasserier 
eller sexuella trakasserier 

Skollagen 6 kap. 10 § 

Enligt 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) är 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 rektorn. En 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.  

 

Förskolans rutiner för att anmäla 

När barn utsätts 

Anmäler gör personal som är anställd, uppdragstagare, praktikant eller 
motsvarande eller den som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom 
Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden. 

 

Personal som i sitt arbete uppmärksammar situationer som kan uppfattas 
som trakasserier, kränkningar eller diskriminering ska utan dröjsmål 
kontakta sin rektor som i sin tur har ansvar för att en anmälan görs enligt de 
rutiner som gäller 

 

Anmälan upprättas genom att fylla i del 1 på blankett Lk2772. En anmälan 
per barn som anses/anser sig utsatt.  

 

Anmälan sker enligt flödesschema Anmälan kränkande behandling som finns 
på I: 

 

Då en arbetstagare har kränkt eller trakasserat ett barn kontaktas HR. 

 

När personal utsätts 
Personal som anser sig ha blivit utsatt för kränkande särbehandling kontaktar 
biträdande rektor. 

Biträdande rektor kontaktar HR 
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Förskolans rutiner för att utreda 

Barn kränker barn 
Rektor ansvara för att utredning sker enligt flödesschema för Utredning 
trakasserier/kränkande behandling - Flödesschema 

 

Personal kränker barn 

Rektor ansvara för att utredning sker enligt flödesschema för Utredning 
trakasserier/kränkande behandling - Flödesschema 

 

Personal kränker personal 
Utredning sker enlig rutin som gäller. Se Tillämpningsanvisning för att förebygga, 
hantera och följa upp kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och andra 
trakasserier i arbetsmiljön 

 

Datum för uppföljning och utvärdering av rutiner (del 3) 

Uppföljning 2020-10-13 
 
Utvärdering 2021-03-01 
 

Resultat och analys av utvärdering 

[Klicka och skriv] 

Förbud mot repressalier 

Huvudmannen eller personalen får inte utsätt ett barn eller en elev för 

repressalier på grund av att barnet eller eleven medverkat i utredning av 

kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier.  

Repressalier kan till exempel vara 

• sämre betyg 

• trakasserier i undervisningen 

• hot om våld  

• annan ogynnsam behandling 
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Del 4  
Dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering 

Aktiva åtgärder 

 

 
 

Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. 

Därför ska förskolan arbeta främjande och förebyggande för att motverka 

diskriminering och undanröja hinder för allas rättigheter och möjligheter i 

verksamheten. Barn och vuxna/personal ska samverka i undersökningen, 

genomförandet och utvärderingen. 
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Undersök och analysera 

Diskriminering kopplat till Undersökningsmetod, tidpunkt Upptäckta risker och hinder Analys 

 En undersökningsmetod väljs till 

respektive diskrimineringsgrund. 

Den ska vara på övergripande 

nivå för att identifiera risker eller 

hinder som finns på förskolan 

Görs förskolvis 

Vilka risker och hinder kan 

identifieras utifrån respektive 

undersökningsmetod/kartläggning 

Skriv ner det som identifieras 

utifrån respektive kartläggning 

Reflektera och dra slutsatser. 

Varför ser det ut som det gör? 

Vad får det för konsekvenser 

Kön 

Att någon är kvinna eller man 

Görs avdelningsvis inför 
studiedagen i maj.  

Analys och fortsatt arbete görs 
på studiedagen den 20 maj 2020 

Filma minst tre tambursituationer 
och analysera utifrån 
frågeställningen.  

Finns det någon skillnad i hur ni 
bemöter barnen utifrån kön? 

[Klicka och skriv] [Klicka och skriv] 

Könsöverskridande identitet 

eller könsuttryck 

Att någon inte identifierar sig 

som kvinna eller man eller genom 

sin klädsel eller på annat sätt ger 

Görs på studiedagen 11/3 2020 

Välj ut några barnsånger och 
ramsor ni använder på förskolan.  

Hur benämns kön i dessa? 

[Klicka och skriv] [Klicka och skriv] 
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uttryck för att tillhöra ett annat 

kön, 

Religion eller annan 

trosuppfattning 

 

Görs avdelningsvis före 
Studiedag i november 2020 

Analys och fortsatt arbete görs 
på studiedagen den XX 
november 2020 

Inventering av högtider och 
traditioner. Vilka har koppling till 
religion och annan 
trosuppfattning?  

[Klicka och skriv] [Klicka och skriv] 

Etnisk tillhörighet 

nationellt eller etniskt ursprung, 

hudfärg eller annat liknande 

förhållande 

Görs avdelningsvis före 
Studiedag i november 2020 

Analys och fortsatt arbete görs 
på studiedagen den XX 
november 2020 

Inventera bilder (analoga och 
digitala) på avdelning utifrån 
etnisk tillhörighet 

Ex. emojis på instagram, inprint 
eller annat som är uppsatt på 
avdelingen. 

Vilka är representerade och inte? 

[Klicka och skriv] [Klicka och skriv] 
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Sexuell läggning 

homosexuell, bisexuell eller 

heterosexuell läggning, 

Görs avdelningsvis före 
Studiedagen i maj 2020 

Analys och fortsatt arbete görs 
på studiedagen 20 maj 2020  

Inventering av barnlitteratur. 
Finns det böcker där flera olika 
familjekonstellationer är 
representerade? 

[Klicka och skriv] [Klicka och skriv] 

Ålder 

uppnådd levnadslängd 

Görs på studiedagen 11/3 2020 

Inventering av regler som kan 
kopplas till ålder. 

Diskussion i arbetslaget utifrån 
frågeställningen; Hur kan barn bli 
illa behandlade eller få 
begränsade möjligheter till 
utveckling i verksamheten på ett 
sätt som har samband med ålder?  

[Klicka och skriv] [Klicka och skriv] 

Funktionsnedsättning 

varaktiga fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga 

begränsningar av en persons 

funktionsförmåga som till följd 

av en skada eller en sjukdom 

fanns vid födelsen, har uppstått 

Görs på studiedagen 11/3 2020 

Diskussionsfråga i arbetslaget på 
förskolan utifrån frågeställningen; 
På vilket sätt riskerar vi att 
begränsa barns möjligheter i 
verksamheten på ett sätt som har 
samband med 
funktionsnedsättning? 

[Klicka och skriv] [Klicka och skriv] 
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därefter eller kan förväntas 

uppstå, 

För mer information om olika 
funktionsnedsättningar se stödmaterial  

Exempelvis. Det kanske finns risk att alla 
barn inte kan kommunicera med sin 
omgivning.  

Hur säkerställer ni exempelvis att alla 
barn har rätt att kunna kommunicera? 

Undersökningsmetod kan vara enkäter, intervjuer eller planerade samtal, fokusgrupper utifrån stödfrågor, observationer, attitydundersökning, 

anmälningar. Utifrån upptäckta risker, hinder och analys prioriteras områden för det kommande arbetet, se nästa sida. 
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Åtgärda, följa upp och utvärdera 

Upptäckta risker eller 

hinder: (ange även 

diskrimineringsgrund) 

Åtgärder Datum när 

åtgärden 

påbörjas 

Ansvarig för 

genomförande 

Uppföljnings-

metod och 

datum 

Utvärdering: (av 

undersökningen, analysen 

och åtgärderna) 

Prioritera de områden som 

är mest angelägna utifrån 

er analys och skriv dem 

nedan 

Skriv ner den organisation 

eller aktivitet ni kommer 

fram till för att åtgärda 

risk eller hinder 

När ska det 

göras? 

Vem är 

ansvarig? En 

person eller en 

grupp. 

Hur ska ni följa 

upp åtgärden? 

När? 

Har åtgärderna haft effekt? 

Om inte behöver ni vidta 

ny/annan åtgärd. 

Utvärdering sker 

fortlöpande under året på 

reflektionstiden. 

[Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] 

[Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] 

[Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] 

Erfarenheterna av utvärderingen kan användas i nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder. 

 

Beskrivning av hur barn och elever har samverkat i undersökningen, genomförandet och utvärderingen. 

[Klicka och skriv] 
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Bilaga 1 – Definitioner 

Kränkande behandling 

Ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen 

kränker ett barns eller en elevs värdighet. 

Diskriminering 

När ett barn/en elev missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen 

ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna 

• Kön 

• Könsöverskridande identitet eller uttryck 

• Etnisk tillhörighet 

• Religion eller annan trosuppfattning 

• Funktionsnedsättning 

• Sexuell läggning 

• Ålder 

Diskriminering kan vara direkt, indirekt, bristande tillgänglighet, trakasseri, 

sexuellt trakasseri eller instruktioner att diskriminera. 

Trakasserier 

Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har 

samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna 

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker ett barns 

eller en elevs värdighet. 

Aktiva åtgärder 

Med aktiva åtgärder menas ett främjande och förebyggande arbete 

Källor: Skolverket och Diskrimineringsombudsmannen 


