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Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskola

Ansvariga för planen
Anna Albertsson, Förskolechef

Vår vision
På vår förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för det dem är oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. På vår förskola ska inget
barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Planen gäller från
2016-10-06

Planen gäller till
2017-10-06

Läsår
20162017

Barnens delaktighet
Trygghetsvandring både inne och ute

Vårdnadshavarnas delaktighet
Föräldraråd

Personalens delaktighet
All personal har varit delaktig i upprättandet av denna plan och vi avser att följa upp och se över planen på p-möten 1 gång/termin
samt att den revideras vid läsårets början.

Förankring av planen
Årlig plan för likabehandling Bringåsens förskola kommer att delas ut till samtliga vårdnadshavare under hösten.

Vi gör iordning ett dokument som är lättfattligt för barnen med bilder och text som vi sedan går igenom tillsammans med barnen.

Planen sätts även in i vikariepärmen.
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Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Resultat och effekter av genomförda insatser/åtgärder diskuterades på p-möte och i föräldrarådet. Föräldrarnas och de anställdas
synpunkter på förskolans likabehandlingsarbete fångades även upp i den årliga enkäten.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Personal, barn, föräldrar och förskolechef deltar i utvärderingen.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Vi arbetar med Kompisböckerna och värdegrundsarbete.

Årets plan ska utvärderas senast
2017-10-06

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Analysera: - trygghetsfrågorna från vårdnadshavarna, - trygghetsvandringen med barnen, - observationerna av lek- och lärmiljöerna,
- sammanställ anteckningarna från personalmöten kring detta.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
All personal på förskolan
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Främjande insatser

Namn
Främja likabehandling kön och ålder

Områden som berörs av insatsen
Kön och Ålder

Mål och uppföljning
Att alla barn oavsett kön och ålder ska känna till att de har samma rättigheter och bli likabehandlade på förskolan. Att
alla föräldrar med samma förtroende ska kunna lämna sitt/sina barn till förskolan förvissade om att deras barn blir
likabehandlande och har samma rättigheter oavsett kön eller ålder.

Insats
Vi erbjuder olika material och aktiviteter där barnen själva får välja utefter sitt eget intresse under hela dagen.
Därigenom styr varken ålder eller kön.

Ansvarig
All personal

Datum när det ska vara klart
2016-10-06

Namn
Främja likabehandling kränkande behandling

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Alla barn och vuxna på förskolan ska ha respekt och visa empati för varandra

Insats
Tränar barns förmåga till empati och respekt för allas lika värde och ger de redskap för att lösa konflikter genom att vi
låter barnen lära sig att hjälpa varandra. Samtalar med barnen om olika situationer som kan uppfattas som kränkande,
hur de kan agera för att vara en bra kompis och hur de kan hjälpa en kamrat som blir utsatt för kränkningar. Föregår
med gott exempel och visar barnen hur man bör bete sig mot varandra. Personalen bör alltså aldrig tala illa om andra
anställda, andra barn eller föräldrar – i synnerhet inte inför barnen. Kompisböckerna och värdegrundsarbetet. 

Ansvarig
All personal på förskolan

Datum när det ska vara klart
2016-10-06

Namn
Främja likabehandling könsidentitet eller könsuttryck och sexuell läggning

Områden som berörs av insatsen
Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning

Mål och uppföljning
Att skapa förutsättningar för att barnen ska kunna utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av
stereotypa könsroller. Alla, oavsett sexuell läggning, ska känna sig välkomna på förskolan.

Insats
Vi arbetar i heterogena barngrupper där ingen blir begränsad. Exempel; Om "Kalle" vill leka prinsessa och klä sig i
klänning eller om "Kajsa" vill leka med bilar så är det OK. Öppen och tillåtande dialog om regnbågsfamiljer som finns i
dagens samhälle. Personalen ansvarar för att låna/ köpa litteratur kring regnbågsfamiljer, detta i samarbete med
bokbussen.

Ansvarig
All personal på förskolan

Datum när det ska vara klart
2016-10-06
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Namn
Främja likabehandling etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning

Områden som berörs av insatsen
Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning
Ger barnen kunskap om religionsfrihet och vad detta innebär, inklusive rättigheten att inte tro på någon gud.
Uppmärksammar flerspråkighet på ett positivt sätt.

Insats
Ge utrymme och resurser till arbetet med att stödja utvecklingen av barnens modersmål. Vi för dialog med
modersmålslärarna om tips och förslag på hur vi kan väva in de olika modersmålen i verksamheten. Med hjälp av katten
Saga som vi skickar ut i världen får barnen en inblick i andra kulturer/språk, den mångkulturella världen.  

Ansvarig
All personal

Datum när det ska vara klart
2016-10-06

Namn
Främja likabehandling funktionsnedsättning

Områden som berörs av insatsen
Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning
Att skapa förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av fördomar.

Insats
Vi anpassar verksamheten utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Detta för att alla ska kunna delta. Alla på
förskolan ska fungera som goda förebilder genom ett förhållningssätt som uttrycker respekt för varandra. Vi använder
bl.a. Tecken som stöd för att stärka språkutvecklingen bland barnen.

Ansvarig
Alla på förskolan

Datum när det ska vara klart
2016-10-06
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Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Vi börjar med att prata om olika känslor med barnen. Vi gör iordning lappar med glada/trygga och rädda/otrygga ansikten. Vi gör
sedan en trygghetsvandring i lokalen tillsammans med barnen, ett i taget. Detta görs även utomhus. Vi gör ett utskick till
föräldrarna där de tillsammans med sitt/sina barn får svara på frågan: Upplever du och ditt barn att det finns situationer här på
förskolan där de inte känner sig trygg, i så fall vilken/vilka situationer och vart. Vi pedagoger planerar in observationer i
barngruppen där vi fokuserar på både lek- och lärmiljön. Reslutatet från dessa observationer diskuteras i arbetslaget för vidare
utveckling.

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 trygghetsvandring med barnen. Föräldrar och barn har fått svara på våra "trygghetsfrågor" som finns beskrivna
under "kartläggningsmetoder". Barnen har även varit delaktiga i utformningen av förskolans lek- och lärmiljöer. Föräldrarna har
gjorts delaktiga under ett föräldramöte där de fått komma med förslag till förbättringar i lek- och lärmiljön på förskolan.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Hela arbetslaget har varit delaktig i kartläggningen.

Resultat och analys
Endast små åtgärder behöver vidtagas utifrån det resultat vi har sett, det handlar om att se till att lampor är tända i rummen och
toaletterna. Det finns även ett behov att hitta ett sätt som fungera där barnen kan få vara ifred på toletten, skydda barnens
integritet. Även att det finns en fröken i matsalen innan eller i samband med att barnen kommer in dit inför måltider.
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Förebyggande åtgärder

Namn
Förebyggande arbete utifrån kartläggningen

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Barnen ska känna sig trygga på förskolan.

Åtgärd
Hålla lampor tända. Att en personal går in i matsalen före eller tillsammans med barnen när det är dags för måltider. Att
det alltid finns personal närvarande i barngruppen både inne och ute.

Motivera åtgärd
Utifrån resultatet av trygghetsvandringen ser vi detta behov.

Ansvarig
All personal på förskolan

Datum när det ska vara klart
2016-10-06
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Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på Bringåsens förskola!

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Alltid ha närvarande och engagerad personal i barngrupp. Både inne och ute. Viktigt att ha en bra dialog i arbetslaget, med
specialpedagogen och förskolechefen. Vi frågar vårdnadshavarna regelbundet om hur deras barn trivs på förskolan och uppmanar
dem att genast berätta om deras barn inte trivs.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Vårdnadshavare kan i första hand vända sig till ansvarspedagogen eller annan personal. Vårdnadshavare kan även kontakta:
Förskolechef Anna Albertsson 063-14 42 43, Specialpedagog Catrin Espell-Magnusson 070-364 32 43

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
Då vi ser eller hör att barn utsätts för kränkande behandling agerar vi vuxna som goda förebilder. Det genom att se till att de barn
som utfört den kränkande handlingen förstår att denne har gjort fel och varför det är fel. Viktigt här är att höra båda parters version
av händelsen. Vi agerar exempelvis genom att uppmärksamma, prata med barnen om vad de gjort genom att använda oss av "hur-
frågor". Vid upprepade tillfällen eller incidenter riktade mot ett och samma barn skall vårdnadshavare, förskolechef och
specialpedagog informeras samma dag. Åtgärder ska vidtagas om behov finns, detta snarast. Uppföljning sker kontinuerligt tills vi
ser en positiv förändring. Förskolans insatser dokumenteras av ansvarig personal.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
Vår ambition är att ta upp incidenten direkt. Fokus läggs först och främst på att trösta det utsatta barnet och höra dennes version.
Därefter tas frågan upp med berörd personal och barnets vårdnadshavare. Uppstår situtionen igen kontaktas förskolechefen direkt.
Vid allvarliga incidenter kontaktas förskolechefen direkt.

Rutiner för uppföljning
Uppföjning sker kontinuerligt tills vi ser en positiv förändring.

Rutiner för dokumentation
Den personal som sett eller hört incidenten ansvarar för att dokumentationen görs snarast.

Ansvarsförhållande
Den personal som sett eller hört incidenten ansvarar tillsammans med berörda ansvarspedagoger. Som hjälp och stöd finns
specialpedagogen att vända sig till.
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