
 
 

Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling 

Läsåret 2019/2020 
 

Förskolan Milan 
 

 

 

 

 

 

 

 
Enligt Diskrimineringslagen 2008:567 

och Skollagen 2010:800 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vision: På Förskolan Milan ska ingen, varken barn eller vuxen, bli diskriminerad, trakasserad eller 
utsatt för kränkande behandling. En god kommunikation mellan ledning, personal, föräldrar och barn 
ska skapa trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten. 
 

Läroplanen för förskolan - Lpfö 18 

Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och 
förankra de värden som vårt samhälle vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är 
värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. 
 

Skollagen 2010:800 (6 kap) Åtgärder mot kränkande behandling 

Bestämmelserna i denna lag/kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn. 
Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen 
kränker ett barns värdighet. En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett 
barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 
anmäla detta till förskolechefen eller rektor (Skollagen 6 kap 10§). 
 

FN: s Barnkonvention 

Barnkonventionen sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. Konventionen bygger på 
perspektivet att barns bästa alltid skall komma i främsta rummet. Den talar om rätten till liv och 
utveckling, om barns rätt till inflytande och att få göra sin röst hörd. 
 

Diskrimineringslagen 2008:567 

Den 1 januari 2009 trädde den nya diskrimineringslagen i kraft. 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, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 

 

Definitioner 

Vad är en kränkande behandling? 

Ett uppträdande som kränker ett barns värdighet kan vara: 

- Fysiska, t.ex. slag och knuffar 

- Verbala/psykiska, som hot, svordomar och öknamn 

- Psykosociala, som utfrysning, alla går när man kommer, grimaser 

- Texter och bilder, som teckningar, lappar och fotografier 

Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller 
grupper av individer utifrån olika grunder. Diskriminering används också som begrepp i fall där 
institutioner genom strukturer och arbetssätt upplevs som kränkande.  



De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. 

Trakasserier: Ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna. Trakasserierna är alltså diskriminering och kan utföras av vuxna gentemot 
barn eller mellan barn. 

Kränkande behandling: Ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns värdighet.  

Direkt diskriminering: Innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För 
att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna. Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad 
indirekt diskriminering. 

Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter 
och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det innebär dock inte alltid att 
alla barn och elever ska behandlas lika. 
 

Repressalier 

Personalen får inte utsätta ett barn för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att barnet 
eller vårdnadshavaren har anmält förskolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier 
eller kränkande behandling. 

 

Handlingsplan vid diskriminering eller annan kränkande behandling 

Barn – Barn 

Närvarande personal försöker lösa händelsen på plats. 

Vid upprepad diskriminering eller kränkning tas händelsen upp i arbetslaget. En fortsatt dialog med 
barnen förs. Rektor informeras och ansvarar för att fortsatta åtgärder vidtas. Daterade anteckningar förs 
av både personalen på avdelningen och förskolechef.  

Alla berörda vårdnadshavare kontaktas.  

Uppföljning görs tillsammans med rektor efter 1 månad.  
 

Vuxen – Barn 

Personalen på avdelningen samtalar med varandra angående förhållningssätt. Daterade anteckningar förs. 

Rektor informeras och ansvarar för att fortsatta åtgärder vidtas. 

Det görs sen kollegahandledning i arbetslaget som leds av en utbildad utvecklingspedagog. Rektor deltar. 

Uppföljning görs tillsammans med rektor efter 1 månad. 
 

Vuxen – Vuxen 

De berörda samtalar om förhållningssätt.  

Rektor informeras. 
 



Utvärdering  Granen, Eken, Tallen 2018-2019 

De flesta barn verkar trivas bra på förskolan. Men det finns fortfarande barn som känner att de inte får                   
vara med eller drar sig undan. Det finns barn som inte vill bli lämnade eller att de hellre stannar hemma                    
med föräldrarna. Det är viktigt med en bra dialog med föräldrarna och att man samarbetar kring barnens                 
trivsel.  
 
Några barn har frågat om de får gå till en annan avdelning och hälsa på. Vissa barn från andra avdelningar                    
har stannat kvar på öppningsavdelningarna fram till frukost. Man måste vara flexibel och se till det                
enskilda barnets behov. Något barn kanske har en önskan att få besöka en annan avdelning och träffa en                  
speciell kompis. Det är viktigt att all personal har en bra kommunikation med varandra. Personalen har                
stöttat barnen till att ta egna initiativ till kontakter med barn från andra avdelningar  även när vi är ute.  
 
Några avdelningar har ibland delat gruppen för att på så sätt få en möjlighet att lättare kunna se varje barn                    
samt underlätta samspelet mellan barnen och få bättre leksituationer. På vissa avdelningar har barnen              
grupperat sig själva mer i leken. Medan på någon avdelning har mer hela gruppen lekt. Vid lek inne har vi                    
som personal sett att barnen blandar sig (både pojkar och flickor) i de olika rummen. Ibland när vi har sett                    
att leken fungerat bra och barnen grupperat sig själva bryter vi inte för t ex samling.  
  
Personalen på de avdelningar där man har haft ”aktivitetslådor” tycker att det fungerat bra, barnen har                
delat upp sig och har kunnat ta fram lådorna själva. Vid dessa aktiviteter har vi märkt en könsblandad                  
indelning samt att det blivit lugnare i gruppen. På någon avdelning har det fungerat mindre bra och man                  
har valt att göra andra aktiviteter. 
I målarrummet har både pojkar och flickor varit och målat och pysslat. Ibland har man fått påminna vad 
som finns att erbjudas. Det har även funnits tillgång till lite byggmaterial vid ett mindre bord, vilket varit 
populärt bland barnen. 
Vi har märkt att några barn har lekt lekar utifrån populärkulturen med bl a olika figurer. Vi har även                   
märkt att olika typer av rollekar har lekts, tex med Barbiedockor och Playmobil. Dessa lekar kan bli lite                  
lugnare eftersom barnen sitter vid olika småbord. Barnen har getts möjligheter till att välja vad de vill                 
göra eller leka med efter sina intressen, erfarenheter och behov. Vid inköp försöker vi tänka på att välja                  
könsneutrala leksaker t ex geomag, plus plus, lego m.m. Det finns olika utklädningskläder t ex               
prinsessklänningar och olika yrkeskategorier. 
 
Det har hänt att det uppstått konflikter mellan barnen när det är många barn på samma ställe. Vi har märkt                    
att de större barnen har hjälpt de mindre med olika saker, tex vid av- och påklädning. Flera avdelningar                  
har vid promenader använt sig av ett ”promenadrep”. Detta har underlättat eftersom barnen då sluppit               
hålla varandra i händerna vilket tidigare kunde vara ett problem för vissa. Personalen bestämmer och styr                
över var barnen ska sitta vid t ex matbordet däremot får barnen bestämma plats på frukost och mellanmål                  
och någon avdelning även på samlingen.  
Personalen har försökt vara mer tillåtande när det gäller barn som vill leka ifred och låtit dem göra det, 
utan att bryta för annan aktivitet. 
Om man har märkt att barn blir nonchalerade av andra barn har personalen markerat detta genom att prata 
med de inblandade barnen.  
 
 
Vi har haft tvärgrupper mellan avdelningarna med de äldsta barnen så att de ska lära känna varandra 
bättre inför skolstarten. Vi har även haft ett samarbete där vi i blandade grupper går på tex bad mm.  
 

De flesta barn med annat modersmål har fått hemspråksundervisning. Personalen på förskolan har fått 
viss fortbildning om hur man kan jobba med barn med annat modersmål och som är flerspråkiga. Vi har 
använt tecken som stöd och symbolbilder som hjälp. Vi har inte fått mer kunskap om andra religioner och 
kulturers högtider och traditioner. Barn som behöver annan kost har fått det. Personalen har fått hjälp av 



tolkar för att kunna kommunicera med vårdnadshavare med annat modersmål. Man har även använt sig 
av olika appar. Vi saknar fortfarande blanketter med information om verksamheten på andra språk.  

Vid utevistelse märker vi att barnen kan öppna grindarna själva, samt att föräldrar inte stänger och låser 
efter sig. Personalen cirkulerar på gården men det är ändå svårt att se alla situationer som t ex konflikter 
och att barnen försöker klättra över staketet bakom kullen, huset m.m. Vid fastighetsrond har vi ett flertal 
gånger påtalat önskemål om andra grindar samt staket mot baksidan.  

För att undvika konflikter i lekhallen har vi samtalat med barnen om regler och personalen har försökt att 
vara med och styra upp leken. Det har trots det inte alltid fungerat bra. 

När barnen leker själva i smårummen har vi haft önskemål om fönsterdörrar för att kunna se vad som 
händer i rummen utan att störa leken. Detta kan vi inte få p.ga. för dyr kostnad. Vi fortsätter att titta in då 
och då.  
 

Kartläggning Granen, Eken, Tallen 

Personalen gör årligen en plan för planerade aktiviteter och vilka riskmiljöer som identifieras och åtgärder 
som planeras.  
 

Aktivitet Ansvarig 
Trivsel och trygghet Alla pedagoger 
Kompisar och förhållningssätt Alla pedagoger 
Stereotypa könsroller Alla pedagoger 
Olika funktionsnedsättningar Alla pedagoger 
Språk och kommunikation Alla pedagoger 
 

Riskmiljöer Åtgärder 
Vid utevistelse Tänka på hur pedagogerna är fördelade så att man 

har uppsikt. 
Lekhallen Prata med barnen om regler, personalen kan vara 

med och styra. 
När barnen leker själva i smårum. Personalen lyssnar och tittar in då och då. 

Önskemål om fönsterdörrar. 
 

 
 

 

Nulägesanalys Granen, Eken, Tallen 

De flesta barnen verkar trivas bra på förskolan. Nya barn kan vara lite otrygga under inskolningsperioden. 
Inskolning och överinskolning är viktigt för att barn och föräldrar ska känna sig trygga i den nya miljön. I 
samlingen sjunger vi namnsånger och gör gemensamma lekar för att barnen lättare ska lära känna 
varandra.  

Åtgärder har gjorts på båda grindarna ute på gården. De har fått en extra låsanordning så de är säkrare. 

Föräldrar kan säga att barnen har längtat till förskolan, barnen är glada när de kommer. En del barn frågar                   
efter föräldrarna under dagen och undrar när de ska gå hem. Barnen kan känna sig utanför om de kommer                   
vid en tidpunkt då de andra barnen redan grupperat sig och börjat leka. Personalen tar emot barnet och                  
kanske spelar ett spel eller lägger ett pussel och får på så sätt in barnet i gruppen. Vissa barn vill vara                     



ifred i hallen efter lämning. Vi ger barnet den stunden där, om de själva vill det. Personalen behöver bli                   
bättre på att se varje barn, att vara närvarande tillsammans med barnen. Det administrativa tar tid från                 
barngruppen. Hur kan det här bli bättre? 
 
Det kan finnas stunder under dagen då några av barnen själva känner att de inte får vara med eller drar sig                     
undan. Personalen försöker vara närvarande där barnen är. Det finns barn som inte vill bli lämnade på                 
förskolan. Personalen försöker ge ett bra bemötande till barn och föräldrar t ex i hallen. Rutiner är viktigt                  
för att skapa trygghet för barnen t ex genom att förklara hur dagen ser ut. 
 

Vi pratar med barnen om förhållningssätt och hur man ska vara mot varandra. Vi uppmuntrar barnen att 
leka med andra och hitta nya kompisar. Under läsåret kommer tvärgrupperna med de äldsta barnen att 
fortsätta för att underlätta starten i förskoleklass. Oftast hittar barnen någon kompis att leka med eller så 
går personalen in och stöttar. Ibland ska barnen få leka själva eller med en kompis, det ska respekteras. 
Barnen besöker inte lika ofta andra avdelningar. 

Barnen väljer vilka de vill leka med men leker oftast med de barn som går på samma avdelning. En del                    
barn blir utvalda av andra till lekar som de inte vill delta i. Då är det viktigt att personalen stöttar barnet                     
till egna beslut. Barnen leker både könsblandat och åldersblandat men ibland med barnen i samma ålder.                
Barnen blandar sig mer vid utevistelse samt i skogen. Barnen är ofta hjälpsamma mot varandra, t.ex. vid                 
av- och påklädning. Konflikter uppstår när det är många barn och de är tätt inpå varandra. Några barn                  
klagar och säger ifrån när det blir för mycket för dem. 
Barnen kan ibland säga att andra inte får vara med, att de är för små. Detta kan t ex vara när de spelar                       
spel. Barnen kan ibland ta avstånd på olika sätt, t ex hålla för öronen eller komma med negativa                  
påpekanden mot andra barn.  
 
 
För att motverka stereotypa könsroller utmanar vi ibland barnen att inte leka traditionella pojk – och 
flicklekar.Vi erbjuder könsneutrala leksaker t.ex. geomag, plus plus, lego m.m. Personalen upplever att 
både pojkar och flickor leker i byggrummet och i dockvrån. Om ”aktivitetslådorna” ställs fram i t.ex. 
köket använder alla det. Det är ett bra sätt att komma igång med lek, få struktur, lugna ner och få igång 
samtal med barnen. Både pojkar och flickor är gärna i målarrummet. En avdelning har ställt fram målar- 
och pärlmaterial på bordet för att bjuda in barnen till pyssel. Utklädningskläderna består av klänningar 
och yrkeskläder. Barnen ska ges möjligheter att själva välja vad de vill leka med eller göra. 

Det finns resursstöd i flera av barngrupperna. Vi anpassar miljön och verksamheten när behovet finns. 

Modersmålsstöd erbjuds till de barn som talar bl a  arabiska. Vi har tillgång till modersmålslärare en dag i 
veckan på förskolan.Vi använder tolk/tolksamtal vid samtal med föräldrar med annat språk.  

 
 
 

Utvärdering Linden, Björken, Enen 2018/2019 

Vår ambition har varit att barnen och vårdnadshavarna ska känna sig välkomna när de än kommer under 
dagen. I den dagliga kontakten med vårdnadshavaren och vid uppföljnings- och utvecklingssamtal har vi 
fått bra respons. Vårdnadshavarna har fått en Lokal mål- och trivselenkät som de skulle svara på. Alla 
avdelningar fick inte informationen som skulle ges ut till vårdnadshavarna. Få vårdnadshavare svarade på 
enkäten. Svårt att få ett bra resultat eftersom så få svarade. Alla som svarade på enkäten tyckte att barnen 
får det stöd de behöver. Vårdnadshavare upplever att deras barn trivs och respekteras på förskolan. De 
flesta tycker att de kan påverka sitt barns arbete på förskolan. Flera av förskolans vårdnadshavare uppger 
att de inte har tillgång till förskolans pedagogiska planering.  De flesta vårdnadshavarna känner att deras 
barn utvecklas i förskolan, dock menar någon vårdnadshavare att deras barn inte utvecklas i förskolan.  



 

Det uppstår konflikter om bland annat leksaker på grund av många barn i gruppen med samma intressen 
och ålder. Små lokaler påverkar också gruppens beteende. Som personal försöker vi vara delaktiga i 
verksamheten för att hjälpa barnen att reda ut konflikterna och för att känna gemenskap i gruppen. 
Personalen strävar efter att erbjuda barnen möjligheter till olika aktiviteter efter intressen och behov. 

Vi upplever att det har varit svårt att dela upp barnen i mindre grupper på grund av många barn och för 
lite personal. Vid de tillfällen man delat på gruppen har det fungerat bra. 

 

Det finns barn med olika behov i barngruppen. Resurs har satts in i de grupper där behovet varit som                   
störst. Avdelningarna har jobbat med bland annat tecken som stöd och bildstöd för att hjälpa barnen. Vi                 
har en specialpedagog som hjälper oss vid behov. 

 

Det finns barn och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska på våra avdelningar. 
Modersmålsstöd erbjuds endast till de barn som har arabiska som första språk. Vi upplever att 
kommunikationen med vårdnadshavare med annat modersmål kan ibland leda till missförstånd.  

Vi saknar fortfarande informationsblanketter på andra språk än svenska. 

Förskolan har barn med annan religion och kultur. Personalen känner att de har för lite kunskap om deras                  
högtider och traditioner för att kunna uppmärksamma dessa på ett bra sätt.  
 

 

Kartläggning Linden, Björken, Enen 2019-2020 

Aktivitet Ansvarig 
Trivsel och trygghet. Alla pedagoger 
  
Språk och kommunikation – barn och 
vårdnadshavare med annat modersmål. 

Alla pedagoger 

Beteende mot varandra Alla pedagoger 
 

Nulägesanalys Linden, Björken, Enen 2019-2020 

För att skapa trygghet för barnen och vårdnadshavarna lägger personalen stor vikt på inskolningarna av de 
nya barnen. Vi anser att vi behöver sätta in extra personal under inskolningsperioden och även vid 
överinskolning till äldrebarnsavdelningarna.  

 

Daglig kontakt med vårdnadshavarna och barn vid lämning och hämtning. Alla ska känna sig välkomna 
oavsett vilken tid på dagen man kommer. Lämning och hämtningstider krockar ibland med de fasta 
rutinerna på avdelningarna. Detta gör att det kan vara svårt att ta emot och säga hej då till barnen på bästa 
sätt. Vi försöker att erbjuda tider som inte krockar med fasta rutiner såsom måltider och vila.  

 

Det finns barn och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska på våra avdelningar. Kommunens 
förskolor har en modersmålslärare anställd som stöd till både barn och personal i verksamheten. I nuläget 
varierar kunskapen i det svenska språket hos nyanlända vårdnadshavare. Kommunikationen kan vara 
bristfällig.  

Vid samtal med vårdnadshavare, bland annat utvecklingssamtal används tolk vid behov.  

Flera av avdelningarna använder tecken som stöd i den dagliga verksamheten. Det är ett stöd för alla barn 
i gruppen oavsett språkkunskap. Det ger barnen inflytande och möjlighet att påverka sin situation. Vi 



anser att språkutvecklingen hos barnen främjas och stärker deras självkänsla genom att barnen känner sig 
förstådda och bekräftade.  

Vi önskar en grundutbildning i tecken som stöd för att all personal ska kunna arbeta med det. 

 

Vi uppmuntrar barnen att leka med alla oavsett kön, ålder, etnicitet och funktionsnedsättningar. Vi har 
olika slags leksaker och utklädningskläder för att barnen själva ska få välja vad de vill göra under dagen.  

För att förebygga/förhindra konflikter och utagerande i barngruppen behöver vi vara närvarande. 

Vi behöver vara närvarande och lyhörda, ligga steget före och tänka på hur vi placerar oss på 
avdelningen. Sträva efter att dela upp barngruppen i den mån det går. Vi försöker även att hjälpas åt och 
samarbeta med andra yngrebarnsavdelningar. Uppmärksamma och förstärka positivt beteende. Personalen 
behöver kontinuerligt kommunicera med varandra och vara överens om vilka åtgärder och rutiner som 
behövs.  

 

 
 

Förskolans gemensamma mål 

- Alla barn i vår förskola ska känna trygghet och delta i förskolans verksamhet med glädje. 
- Alla barn och vuxna ska respektera och behandla varandra väl. 
- Alla vuxna ska vara väl förtrogna med denna plan, arbeta förebyggande och ha beredskap att 

agera vid kränkande behandling. 
 

Planen ska revideras i september/oktober 2020. 

Rektor ansvarar för att detta blir utfört.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


