
 

Blåkulla föräldrakooperativs plan mot diskriminering och kränkande behandling 
HT 2017 - VT 2018 

Blåkullas värdegrund 

Blåkullas normer och värden baseras på vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar 

och i enlighet med Förskolans läroplan Lpfö 98/10. 

Trygghet: På Blåkulla ska liten som stor känna sig trygg, uppskattad och sedd för den de är  

Detta uppnår vi genom att lyssna och samtala med varandra om alla människors lika värde samt 

lyfta att vi alla är olika. Varje individ blir sedd och respekterad. Vi har tydliga rutiner och en 

välkomnande miljö.  

Nyfikenhet: På Blåkulla ska det finnas varierade möjligheter för alla att lära och upptäcka 

utifrån vars och ens intresse  

Detta uppnår vi genom att på ett lekfullt sätt skapa lärande och utmanade situationer 

tillsammans med barnen. Vi utgår från barnens frågor och söker kunskap tillsammans.  

Kreativitet: På Blåkulla ska varje barn få utrymme att utvecklas 

Detta uppnår vi genom att ge möjligheter och att skapa utrymme för samspel med barnen och 

att ta vara på deras fantasi, tankar och idéer. Miljön och verksamheten ska inbjuda till 

utveckling och lärande.  

Glädje: På Blåkulla ska det kännas lustfyllt och stimulerande att vistas  

Detta uppnår vi genom att på ett lekfullt sätt möta varandra med respekt och tilltro. Vi erbjuder 

en miljö som lockar till lek och samspel.  

Natur: På Blåkulla värnar vi om naturen och djuren, och använder oss av ”uterummet” och 

närmiljön i det pedagogiska arbetet 

Detta uppnår vi genom att vistas mycket i skogen och närliggande miljöer. Vi lär oss genom att 

tillsammans upptäcka och utforska både stort och smått i naturen.  

Engagemang: På Blåkulla ska alla känna sig delaktiga   

Detta uppnår vi genom öppen och tydlig kommunikation. Föräldrar och personal har tydliga 

ansvarsområden med fokus på verksamheten och barnen bästa.  Alla bidra till ett gott och 

positivt klimat.   

 



Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskoleverksamhet 

Ansvariga för planen 
Personalen på förskolan  

Blåkullas vision 
Trygga barn i naturnära miljö. 

Planen gäller från 
2017-10-15 

Planen gäller till 
2018-10-15 

Läsår 
2017/2018 

Barnens delaktighet 
Barnen har varit delaktiga genom samtal om förskolans värdegrund men inte delaktiga i att ta fram denna 
plan.  

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Föräldrarna har fått information på föräldramötet och på mail. Vi använder värdegrunden som underlag för 
utvecklingssamtalen. På så vis får alla föräldrar insyn i vårt arbete med värdegrunden. 

Personalens delaktighet 
Personalen har tagit fram planen tillsammans. Personalen arbetar enligt planen och värdegrunden i sitt 
dagliga arbete med barnen, på APT, planeringsdagar och vid föräldrakontakter.  

Förankring av planen 
Information till föräldrar via mail och föräldramöte. Planen finns tillgänglig i pappersformat på förskolan och 
att hämta på Blåkullas hemsida. 

Samtal vid samlingar med barnen. 

 

 

 



Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Vi har aktivt arbetat med planen och utvärderat på APT. Utifrån den utvärderingen har nya mål tagits fram. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Personalen utvärderade planen på utvärderingsdag i juni. Inga incidentrapporter har gjorts under året.  

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Vi behöver tätare reflektioner av det vi har utvärderat. Vi behöver följa upp det vi utvärderade. 

Barnen har varit mer delaktiga i demokratiska beslut och vårdnadshavarna har blivit mer införstådda i 
förskolans arbete mot diskriminering och kränkande handlingar 

Föräldrarna behöver ytterligare information och involveras i arbetet med planen. 

Årets plan ska utvärderas senast 
2018-10-15 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Vid APT, planeringsdagar och vid föräldramöte under våren. Barnen ska bli delaktiga under verksamheten 
hela året. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Förskolechef Ewa Larsson



 

Främjande insatser 

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Områden som berörs av insatsen utifrån kartläggningen  
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och ålder 

Mål och uppföljning 
Barnen ska ha kännedom om vad en kränkande handling är och vad det innebär. 

Vårdnadshavarna ska ha kännedom om vad en kränkande handling är och vad det innebär. 

Barnen och vårdnadshavare ska ha kännedom om barns lika värde oavsett kön och ålder. 

Kontinuerligt lyfta frågorna på APT, vid planeringsdagen på vårterminen och vid olika möten och samtal med föräldrar. 

Insats 
Vi följer Blåkullas värdegrund och vision  

Diskussionsfrågor tillsammans med vårdnadshavare på utvecklingssamtal och föräldramöten. 

Vi uppmärksammar kränkande situationer som händer mellan barnen och arbetar vidare tillsammans med barnen. 

Personalen diskuterar vad en kränkande handling är och hur man motarbetar kränkande handlingar. 

Vi arbetar både med åldersblandade grupper och åldershomogena grupper. Vi erbjuder barn en mängd olika material och 
saker utan att benämna dem som ”flick-eller-pojkleksaker” 

Ansvarig 
Förskolechef Ewa Larsson och personalen  

Datum när det ska vara klart 
2018-10-15 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Genomförs med hjälp av personalens observationer.  

Vi har pratat med barnen och de har själva kommit med information.  

Vi har gått runt på förskolan och gården och tittat på vår miljö och utvärderat och diskuterat var kränkande handlingar kan 
ske. 

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 
Vi har genomfört samtal med barn och föräldrar.  

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Vid planeringsdagar och vid APT har vi diskuterat utifrån kartläggningen. 

Resultat  
Vi har observerat att det förekommer grupperingar bland barnen som inte alltid är främjar alla barns rätt till lek. 

Vi har observerat att det bland pojkarna på ugglorna förekommer fysiska kränkningar i form av knuffar. 

Vi har observerat att det är några av flickorna på ugglorna har en pågående maktkamp och utfrysning av ett barn har 
förekommit 

Vi har observerat att de äldre barnen tros ska kunna mer än de yngre barnen och de behandlas som "stora" barn som ska klara 
av saker själv. 

Analys 

Vi pedagoger behöver alltid vara i närheten av platser och situationer där kränkande situationer kan ske. Tex vid gungorna och 
vindskyddet. 

Vi behöver erbjuda aktiviteter som passa både yngre och äldre barn, flickor och pojkar. 

Vi behöver sprida ut oss på gården. 

Vi behöver föregå med gott exempel när det gäller att samtala med varandra, barnen och föräldrarna, vi pratar inte över 
barnens huvud.  

Vi behöver göra gruppstärkande övningar för att öka vi-känsla och samhörighet mellan alla barn.  Vi kan göra gemensamma 
utflykter där alla barn får en gemensam upplevelse.  

Vi delar in oss i mindre grupper vid samtal och aktiviteter så att alla ska komma till tals. 

Vi informerar föräldrar om våra strategier vid konfliktlösningar. 



Förebyggande åtgärder 

Gällande: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Områden som berörs av åtgärden utifrån kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och ålder 

Mål och uppföljning 
Ingen ska bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling. 

Barnen ska ha lika handlingsutrymme i alla situationer och miljöer oavsett ålder och kön. De ska kunna välja sina lekar utifrån 
sina intressen och förmågor utan att bli begränsade av stereotypa könsmönster. 

Barnen ska få förståelse för vad en kränkande handling är och vad det innebär att kränka någon och vad som menas att bli 
kränkt. De ska vara medvetna om vars och ens integritet, rättigheter och skyldigheter.  

Utvärderingen sker genom kontinuerliga observationer avseende barns lekar och deltagande i olika aktiviteter.  

Utvärdering sker genom att vi pedagoger utvärderar varje vecka vad som har hänt på "gården" och vid aktiviteter gällande 
kränkande behandlingar. 

Utvärdering sker vid APT en gång i månaden och vid avdelningsplaneringar. Årets arbete utvärderas i juni.  

Åtgärd 
Vi följer Blåkullas värdegrund  

Vi strävar efter att aktivt gå in i situationer där barnen utesluter varandra från sina aktiviteter med hänvisning till deras kön 
eller ålder. 

Vi har en öppen planlösning som gör att vi ser vad som händer i aktiviteterna. Genom att erbjuda olika miljöer och material 
ger vi alla barn möjlighet att utvecklas. 

Vi tar upp problem som uppstått direkt och vid behov på gemensamma samlingar. På måndagar har hela förskolan samling 
tillsamman där vi uppmärksammar alla barn. 

Ansvarig 
Förskolechef Ewa Larsson och personalen 

Datum när det ska vara klart 
2018-10-15 

 

 

 

 

 



Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Det ska råda nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i vår förskola. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Pedagogerna är närvarande vid alla situationer.  

Pedagogerna har sett över miljön och vet vid vilka platser det tidigare har förekommit incidenter, där är pedagogerna extra 
vaksamma och vid vissa tidpunkter på dagen får barnen inte leka där. 

Pedagogerna pratar kontinuerligt om vad som händer i barngruppen och om det finns vissa barn som ska hållas under 
observation. 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 
Föräldrar vänder sig till den pedagog som de känner sig mest bekväm med eller förskolechef Ewa Larsson 070–7918268 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 
Personalen lyssnar in situationen med alla inblandade. Samtala om det som hänt i arbetslaget. 

Den person som uppmärksammade händelsen ansvara för att dokumentera och skriva händelserapport tillsammans med 
förskolechef.  

Kontakta vårdnadshavare och redogöra för situationen/händelsen. 

Vid behov upprätta en handlingsplan.   

Uppföljningssamtal vid behov. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av vuxen 
Samtal med berörd pedagog och dokumentera händelsen. 

Förskolechef/ordförande samtalar med berörd pedagog. 

Förskolechef samtalar med vårdnadshavare och barn (beroende på ålder) 

Förskolechef skriver incidentrapport.  

Uppföljningssamtal med de berörda genomförs. 

Rutiner för uppföljning 
Inom en vecka från incidenten ska händelsen vara utredd och klar. Ansvarig är förskolechef 

Rutiner för dokumentation 
Den pedagogen som är inblandad i incidenten ska skriva händelserapporten, det ska ske innan dagen är slut. 
Dokumentationen ska innehålla, tid, plats, vilka som var närvarande och en beskrivning av vad som har hänt samt vilken 
åtgärd som ska göras. 

Ansvarsförhållande 

Pedagogen som skrev händelserapporten är tillsammans med förskolechefen ansvarig att följa upp det återgärdande arbetet.  


