Förvaltning för livslångt lärande

Trygghetsplan för Matildelunds förskola
Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för
2018-2019

Vår vision
På vå r fö rskola skall alla kä nna sig trygga och vara respekterade fö r den man ä r.
Vå r fö rskola skall vara fri frå n diskriminering och annan krä nkande behandling.
Vi har styrdokument som vi arbetar efter, t.ex. Lpfö 98/16.

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever
Den innebä r att diskriminering på grund av kö n, etnisk tillhö righet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell lä ggning, kö nsö verskridande identitet eller
uttryck och funktionshinder fö rbjuds i fö rskoleverksamheten. Lagen stä ller ä ven
skä rpta krav på att fö rebygga och fö rhindra trakasserier och annan krä nkande
behandling. Det handlar om barns mä nskliga rä ttigheter och om att fö rverkliga
FN:s barnkonvention i fö rskolan. Vi har skyldighet att utreda omstä ndigheter nä r
det kommit till vå r kä nnedom.

Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?
Diskriminering ä r ett ö vergripande begrepp för negativ och krä nkande
behandling av individer eller grupper av individer utifrå n olika grunder.
Diskriminering kan vara direkt eller indirekt.

Annan kränkande behandling kan vara ett uppträ dande som, utan att vara
trakasserier, krä nker ett barns vä rdighet så som vå ld och misshandel,
kroppssprå k, krä nkningar genom text och bild, etc.

Trakasserier- ä r ett uppträ dande som krä nker ett barns vä rdighet och som har
samband med nå gon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan utfö ras av
vuxna gentemot barn men ä ven mellan barn och barn.

Mobbning - ä r nä r det sker upprepade kränkningar mot en enskild individ av
psykisk och fysisk karaktär.

Delaktighet i arbetet med trygghetsplanen
Pedagogerna
•
•
•

Vi ska prioritera tid i vardagen fö r samtal med varandra och barnen om
det sociala samspelet.
Alla vuxna i verksamheten skall kä nna till och vara delaktiga i arbetet
kring reviderandet av trygghetsplanen.

Alla pedagoger har arbetat aktivt med ett normkritiskt tänkande och gått
ICDP utbildning.

Barnen
•
•

•

I vardagen ska vi diskutera med barnen om socialt samspel och de regler
som hö r dit.
Barnen ska visas respekt och uppmuntras att visa bå de vad som ä r okej
och vad som inte kä nns bra. Det ä r också viktigt att barnen lä r sig fö rstå
att de har ansvar mot andra.
Vi tillsammans med barnen arbetar dagligen med värdegrunden på vår
förskola
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Vårdnadshavarna
•
•
•

Trygghetsplanen ska finnas tillgä nglig fö r fö rä ldrar att ta del av, på
hemsidan och på fö rskolan.
Vi informerar om trygghetsplanen vid inskolningen, föräldramöte och
andra samtal
Vi arbetar aktivt för ett gott förtroende och en öppen dialog med
vårdnadshavarna

Det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet mot
kränkande behandling:
Det främjande arbetet
•
•
•
•
•
•

Vi fö rsö ker synliggö ra allas positiva fö rmå gor och samspel fö r att stä rka
allas sjä lvkä nsla.
Vä cker nyfikenhet infö r olikheter.
Vi planerar aktiviteter som ger samhö righet i gruppen och som utgå r frå n
barnens intressen.
Vi som arbetar i fö rskolan medverkar aktivt till en ö ppen, nyfiken,
tillå tande och positiv atmosfä r genom att vara en god fö rebild.
Vi bemö ter varandra med respekt.
Vi vuxna ä r dä r barnen ä r.

Ansvariga: Hela arbetslaget samt fö rskolechefen.

Det förebyggande arbetet
•

•

•
•
•

I den dagliga verksamheten ä r vi vuxna dä r barnen ä r fö r att så tidigt som
mö jligt kunna vä gleda barnen. Utveckla barnens empati,
konflikthantering, arbeta med och uppmuntra till delaktighet.
Vi anvä nder oss av samtal, intervjuer och iakttagelser fö r att få
information om hur barnet ser på och kä nner fö r sin vardag hä r på
fö rskolan.
Vid behov åtgärdar vi den fysiska miljön.
Pedagogerna ä r lyhö rda fö r fö rä ndringar och vad som sker i
barngruppen.
Uppmuntrar goda gärningar.

Ansvariga: Hela arbetslaget samt fö rskolechefen

Det åtgärdande arbetet
•
•
•
•
•

Vi som pedagoger ä r noga med att inte ge negativa handlingar mer
utrymme ä n nö dvä ndigt.
Vi lä mnar ingen enstaka krä nkning obearbetad. Om det upprepas bli
fö rä ldrarna informerade och tillsammans sö ker vi en lö sning.
Om situationen inte fö rä ndras tas kontakt med specialpedagog.
Minnesanteckningar gö rs av ansvarig pedagog vid behov.
Vi har anmälningsskyldighet för att hjälpa de barn som far illa.

Ansvariga: Hela arbetslaget samt fö rskolechefen.

Vi fokuserar på dessa områden:
Genus
Må l: Fö rskolan ska skapa fö rutsä ttningar fö r att alla ska utveckla sina fö rmå gor
och intressen utan att begrä nsas av stereotypa kö nsroller.

Åtgärder:
•
•
•
•

Vi diskuterar och planerar verksamheter/miljö er/ material som ska
erbjudas alla barn.
Medvetandegö ra pedagogernas fö rhå llningsä tt, genom diskussioner,
utbildning och fö relä sningar.
Vi medverkar aktivt till en ö ppen, nyfiken, tillå tande och positiv atmosfä r.
Vi bemö ter barnen utifrå n deras olika förutsättningar.

KRÄNKANDE BEHANDLING
Må l: fö rskolan ska skapa fö rutsä ttningar dä r alla kan utveckla kä nsla fö r
samhö righet, ö ppenhet, solidaritet och empati fö r varandra.

Åtgärder:
•
•
•
•

Vi diskuterar med barnen om hur man ä r en bra kompis.
Vi tar bort fokus frå n det negativa och uppmuntrar/vä gleder till positiva
handlingar och bemö tande gentemot varandra.
Vi ä r goda fö rebilder.
Vi medverkar aktivt till en ö ppen, nyfiken, tillå tande och positiv atmosfä r.

FUNKTIONSVARIATION

Mål: Fö rskolan ska skapa fö rutsä ttningar fö r att alla ska känna sig trygga,
delaktiga, få utvecklas oavsett funktionsförmåga.

Åtgärder:
•
•
•
•
•

Vi diskuterar och planerar verksamheter/miljö er/ material som ska
tilltala alla.
Medvetandegö ra pedagogernas fö rhå llningsä tt, genom diskussioner,
utbildning och fö relä sningar.
Vi bemö ter varandra med respekt.
Vi bemö ter barnen utifrå n deras funktionsfö rmå ga.
Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta
innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och
att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika.

Andra områden:
ETNISK TILLHÖRIGHET

Må l: Fö rskolan ska skapa fö rutsä ttningar fö r att alla ska känna sig stolta och
trygga för den man är oavsett vilken etnisktillhörighet man har.
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RELIGION
Må l: Fö rskolan ska skapa förutsättningar fö r att alla ska känna sig stolta och
trygga för den man är oavsett vilken religiös tillhörighet man har.

SEXUELL LÄGGNING

Mål: Fö rskolan ska skapa förutsättningar fö r att alla tar hä nsyn till varandra
oavsett familjekonstellationer eller sexuella läggning.

KÖNSÖVERSKRIDANDE IDENTITET eller UTTRYCK

Mål: Förskolan ska skapa förutsättningar fö r att alla ska få möjligheter att få vara
sig själva och ä gna sig å t sina intressen.

Kartläggning (görs under hösten)

Genom iakttagelser hittar vi vå ra riskområ den.

Riskområden:

Utomhus: utrymmen dä r ingen vuxen ser eller befinner sig.
Inomhus: utrymmen dä r ingen vuxen ser in eller befinner sig.
Ansvariga: Hela arbetslaget

Utvecklingsområde:
•
•

•

Vad innebä r det att vara en närvarande pedagog? Vi ser ett behov av att
diskutera detta i personalgruppen.
Det ä r svå rt att ö verblicka hela gå rden vilket gö r att det finns
riskområden dä r kränkningar kan uppstå . Detta behöver kartläggas så att
vi i arbetslaget gemensamt kan ö ka medvetenheten då vi befinner oss
utomhus.

Det på gå r ett utvecklingsarbete fö r att ö ka samarbetet mellan
avdelningarna.

Så här gör vi om ett barn upplever sig utsatt/utsätter
andra barn
1. Nä r ett barn ä r utsatt fö r krä nkande eller diskriminerande handling
ingriper vi genom att stoppa och bekräftar barnets känslor.
2. När ett barn utsätter ett annat barn för kränkande behandling stoppar vi
och markerar att det är fel.
3. Vid upprepade krä nkande eller diskriminerande handlingar utreds detta.
Vi gö r en bedö mning av lä get och diskuterar situationen med varandra,
samtal hå lls med de som ä r berörda.
4. Vid behov sker dokumentation och uppföljning fortlöpande av ansvariga
pedagoger. Datum, iakttagelser, vidtagen å tgä rd, ansvarig fö r å tgä rden
samt nä r uppfö ljning ska ske ska antecknas.
5. Om det ä r en vuxen som krä nker ett barn ö verlä mnas ä rendet omedelbart
till fö rskolechefen.
Ansvariga: Hela arbetslaget samt fö rskolechefen.

Om problem kvarstå r kallar fö rskolechef till en trä ff med fö rä ldrar och
personal och eventuellt också relevant funktion frå n Barnhälsoteamet. Alla
vidtagna å tgä rder dokumenteras. Ansvarig: Fö rskolechef

Vad gör man som förälder om ens barn känner sig utsatt?

Om du som fö rä lder kä nner dig orolig fö r nå got eller om ditt barn kä nner sig
utsatt på nå got sä tt, kontakta alltid personal på fö rskolan eller fö rskolechefen.

Uppföljning och utvärdering

Utvä rdering av planen genomfö rs med hela arbetslaget under vå ren -19.
Sker vå rterminen 2019.

Förskolechef
Fö rskolechef Annelie Lütz
019-58 89 47
Annelie.lutz@kumla.se

Specialpedagog
Angelica Eriksson
019-58 87 72
Angelica.eriksson@skola.kumla.se

