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Grunduppgifter 
 
Ansvariga för planen: 
Förskolechef Camilla Stensholm samt Baspedagoger/en förskollärare från varje avdelning. 
 
Beskriv barns delaktighet: 
Vi arbetar förebyggande för att kränkningar inte ska uppstå. 
I samtal med barnen lär vi oss om värdegrundsfrågor, såsom känslor, empati, rättigheter och 
ansvar. Vi arbetar på så sätt med att skapa en gemenskap och trygghet på respektive 
avdelning samt på hela förskolan.  
Genom observationer anpassar vi verksamheten efter barngruppens intresse, behov och 
förutsättningar.  
 
 
Beskriv vårdnadshavares delaktighet: 
Genom inlägg på Unikum får vårdnadshavarna information om den undervisning kopplad till 
likabehandling och värdegrund som sker i verksamheten. 
Den färdiga planen delges vårdnadshavare via brukarrådet där synpunkter kan ges samt på 
Unikum och hemsidan där dokumentet läggs upp. Dokumentation kring vårt arbete med 
barnen finns till viss del även på avdelningarna som vårdnadshavare kan ta del av vid 
hämtning. Om nödvändigt sker samtal även enskilt med vårdnadshavare och pedagog.  
 
 
  
 
Beskriv pedagogers delaktighet: 
Personalen uppmärksammar brister i rutiner och miljö för att skapa trygga omgivningar. 
Pedagogerna strävar efter att förekomma kränkningar och diskriminering genom 
observationer och sociogram samt närvarar i barnens aktiviteter. De agerar även förebild 
och visar hur man beter sig gentemot sina medmänniskor.  
Pedagogerna hjälper barnen förstå varandras känslor och sätter ord på det som sker.  
 
Förankring av planen sker genom remiss till avdelningarna som sedan återkopplar. Dialog 
sker på reflektionstid samt under medarbetarsamtal.  
 
 
Undersök  
 
Undersökning av verksamheten för att upptäcka eventuella risker för diskriminering 
utifrån samtliga diskrimineringsgrunder (social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, 



religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning) samt 
för kränkande behandling. 
 
Beskrivning av undersökningsmetoder: 

● Sociogram 
● Observationer  

 
 
 
Analysera 
 
Analys av undersökningens resultat för att upptäcka eventuella risker för 
diskriminering utifrån samtliga diskrimineringsgrunder samt för kränkande 
behandling. 
 
Resultat och orsaker bakom upptäckta risker och hinder: 
 
 
 
 
Åtgärda 
 
Beskriv valda främjande insatser utifrån analysens resultat: 
Tex. Integritetspolicy, Barnkonventionen, Stopp min kropp 
 
Tidsplan: September 
 
Ansvariga: Baspedagoger 
 
 
Beskriv valda förebyggande åtgärder utifrån analysens resultat: 
Tex. Integritetspolicy, Barnkonventionen, Stopp min kropp 
 
 
Tidsplan: September 
 
Ansvariga: Baspedagoger 
 
 
Följ upp och utvärdera  
 
 
Beskriv hur arbetet har följts upp (December): 



 
Resultat: 
 
Vad ger resultatet för konsekvenser för det fortsatta arbetet: 
 
 
Beskriv hur arbetet har utvärderats (Juni): 
 
Resultat: 
 
Vilka erfarenheter tar ni med er in i nästa års plan: 
 
 
 
Bilagor: 
 
Misstanke om sexuella trakasserier och övergrepp mot barn/elever i 
förskola/skola 
 
Mölndals stads integritetspolicy 
 
Arbetsgång vid misstanke om vuxnas kränkningar av barn och elever 
 
Arbetsgång vid misstanke om barn kränker barn 
 
 


