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Trygghetsplan för Solhagas förskola
Trygghetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för
Solhagas förskola 2017-2018

”Förskolan vilar på demokratins grund. Människolivets okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet
mellan könen samt solidaritet med de svaga och utsatta är värden som
förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen”.
”Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att
utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska
värderingar och efterhand omfatta dem” (Läroplan för förskolan 98/10)

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

692 80 KUMLA

Stadshuset, Torget 1

019-58 80 00

019-58 81 15

kommun@kumla.se
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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.

Barnens delaktighet

I vardagen ska vi prata 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 fö r dem
och vad som inte kä nns bra. Det ä r bara individen sjä lv som vet och bestä mmer
vad som ä r krä nkande. Det ä r också viktigt att barnen lä r sig att fö rstå att de
sjä lva har ett ansvar mot andra.

Vårdnadshavarnas delaktighet
•

•
•

Vi informerar om trygghetsplanen vid inskolnings- och utvecklingssamtal.
Vi uppmuntrar vå rdnadshavarna att ha en ö ppen dialog med
fö rskolepersonalen om barnens trivsel.
De vå rdnadshavare som ö nskar få r ett eget exemplar av trygghetsplanen.
Planen skall finnas lä ttillgä nglig på fö rskolan.

Personalens delaktighet
Vi ska prioritera tid i vardagen fö r samtal med barnen om det sociala samspelet.
Vi vuxna ska hjä lpa och stö tta barnen i samspelet med andra, samt vara goda
fö rebilder.

Det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet
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 och må ngkulturalitet

Vi planerar aktiviteter som knyter ihop gruppen och som utgå r frå n barnens
intresse. Aktiviteterna ska tilltala alla barn

Vi vuxna bemö ter barn, fö rä ldrar och varandra med respekt.

Vi vuxna ä r dä r barnen ä r.

Ansvariga: Hela arbetslaget
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Det förebyggande arbetet

Vi pratar om och fö rmedlar att olikheter ä r positivt fö r gruppen, att vå ra olikheter
ä r vå r styrka.
Vi anvä nder oss av samtal och iakttagelser fö r att få information om hur barnet
ser på och kä nner fö r sin vardag hä r på Solhagas fö rskola
På personalträ ffarna samtalar vi om vå r samsyn på barnen, vä rdegrundsfrå gor,
metoder och arbetssä tt.

Fö r att så tidigt som mö jligt kunna se negativa tendenser och mö nster gö r vi en
anteckning om stö rre konflikter fö rekommer, allt fö r att kunna bryta det negativa
så snabbt som mö jligt.

Vi uppmuntrar ett vå rdat språ kbruk gentemot varandra och vi accepterar inte
nedsä ttande kommentarer, miner eller suckar mellan barn-barn, vuxen-barn eller
vuxen-vuxen. Vi accepterar inte heller repliker som t.ex. ”Jag/Vi bara skojade” i en
konfliktsituation.
Vi har extra tillsyn på platser och situationer dä r vi tror att barnen kan uppleva
otrygghet.
Ansvariga: Hela arbetslaget

Det åtgärdande arbetet

Vi lä mnar ingen krä nkning obearbetad. Vi visar, i stunden, fö r barnen nä r nå gon
blivit krä nkt (ledsen/rä dd). Nä r kä nslorna lagt sig tar vi ett samtal. Om det
upprepas blir vå rdnadshavarna informerade och tillsammans sö ker vi en lö sning.
Om situationen inte fö rä ndras tas kontakt med fö rskolechef.
Minnesanteckningar gö rs av ansvarig pedagog.
Ansvariga: Hela arbetslaget

Vår årliga plan för Solhagas förskola
Målsättning

På Solhagas fö rskola skall vi jobba på ett så dant sä tt att vi i vardagen skall hjä lpa
barnen att kä nna sig trygga bå de tillsammans med de andra barnen och med oss
pedagoger. Vå r strä van ä r att ha nolltolerans mot alla former av diskriminering
och krä nkande behandling. Barn och vå rdnadshavare skall kä nna att de har
fö rtroende fö r verksamheten och pedagogerna. Alla skall kä nna sig respekterade.
Vi vill ge barnen sjä lvfö rtroende att vå ga sä ga ifrå n nä r situationer uppstå r som
inte kä nns bra fö r dem, genom att markera med ”stopphanden” och sä ga ”jag vill
inte!”.
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Kartläggning

Genom iakttagelser har vi tittat på var vå ra riskområ den ä r.

Solen:

Barnen ä r så små att de inte medvetet krä nker varandra. Det ä r viktigt att vi
vuxna finns med och hjä lper barnen att lö sa de konflikter som uppstå r.

Månen:

De må nga rummen krä ver medvetet nä rvarande vuxna som vä gleder barnen i det
sociala samspelet.

Så här tänker vi arbeta vidare med kartläggningen:

Vi i personalgruppen delar upp oss, utifrå n var barnen befinner sig på fö rskolan.

Vi ska vara lyhö rda och så nä ra barnen som mö jligt utan att inkrä kta på deras
aktiviteter eller integritet.
Vi stö ttar barnen genom att vara lyhö rda på deras samspel.
Vi på minner om vikten av att lyssna på varandra.

Ansvariga: Hela arbetslaget

Utvä rdering av planen genomfö rs med hela arbetslaget under hö stens
planeringsdag.

Åtgärdstrappan. Så här gör vi om ett barn upplever sig
utsatt
Nä r nå gon i arbetslaget uppmä rksammar eller få r veta att nå got barn ä r eller kan
vara utsatt fö r krä nkande eller diskriminerande handling, utreds vad som hä nt.

Samtal hå lls med de barn som ä r berö rda. Samtalen ska vara tydliga och konkreta
så att det tydliggö rs att den krä nkande eller diskriminerande handlingen må ste
upphö ra.
Vi gö r en bedö mning av lä get och diskuterar situationen med varandra, de
berö rda barnen och vå rdnadshavare samt informerar fö rskolechef.

Dokumentation sker fortlö pande av ansvarig pedagog.
Ansvariga: Hela arbetslaget
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Vid återkommande kränkande eller diskriminerande handling
Ytterligare kontakt sker med vå rdnadshavare samt fö rskolechef.

Dokumentation och uppfö ljning sker fortlö pande. Vi antecknar datum,
iakttagelser, vidtagen å tgä rd, vem som ansvarar fö r å tgä rden samt nä r
uppfö ljning ska ske.
Ansvariga: Hela arbetslaget

Om problem kvarstå r kallar fö rskolechef till en trä ff med vå rdnadshavare och
personal och eventuellt också relevant funktion frå n Elevhä lsoteamet. Alla
vidtagna å tgä rder dokumenteras.
Ansvarig: Hela arbetslaget

Om det ä r en vuxen som krä nker ett barn ö verlä mnas ä rendet omedelbart till
fö rskolechefen.
Ansvariga: Hela arbetslaget

Vad gör man som vårdnadshavare om ens barn känner sig
utsatt?
Om du som vå rdnadshavare 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

Trygghetsplanen utvä rderas samt revideras å rligen.
Ansvariga fö r ovanstå ende punkter ä r samtliga pedagoger på fö rskolan.

Vi ser till att ö vrig personal, så som vaktmä stare, lokalvå rdare och vikarier få r
information om vå r trygghetsplan.
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Telefonnummer och e-postadresser
Trygghetsplansansvariga

Desiré e Starkenberg, 019-58 80 71
Ulla Engqvist Gullberg, 019-58 80 39

Tf. förskolechef

Annika Mö ller Wester, 019-588850
e-postadress: annika.wester@skola.kumla.se

Specialpedagog
Ingrid Johansson
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Appendix.
Vad säger lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever?
Frå n och med januari 2009 gä ller lagen om fö rbud mot diskriminering av barn
och elever enligt SFS 2008:567 (Svensk fö rfattningssamling). Dessutom gä ller
Skollagen kap.6 om å tgä rder mot krä nkande behandling. Lagens syfte ä r att
fö rtydliga fö rskolans ansvar nä r det gä ller alla barns trygghet i fö rskolan och
skolan. Det innebä r att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder
förbjuds i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola,
gymnasieskola och vuxenutbildning. Lagen ställer även skärpta krav på att
förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Det
anger en skyldighet att utreda omstä ndigheter nä r det kommit till personalens
kä nnedom att ett barn eller en elev blivit utsatt fö r trakasserier eller annan
krä nkande behandling. Det handlar om barns mänskliga rättigheter och om
att förverkliga FN:s barnkonvention i förskolan.
Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?
Diskriminering ä r ett ö vergripande begrepp fö r negativ och krä nkande
behandling av individer eller grupper av individer utifrå n olika grunder. De sju
diskrimineringsgrunderna ä r kö n, etnisk tillhö righet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell lä ggning, funktionshinder, kö nsö verskridande identitet
eller uttryck eller å lder. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt.

Trakasserier- ä r ett uppträ dande som krä nker ett barns vä rdighet och som har
samband med nå gon av diskrimineringsgrunderna

