
Lingonets förskola 
Plan mot kränkande behandling 2022

Vår vision  

På vår förskola ska alla barn känna sig trygga med de andra barnen och personalen. Alla ska känna 

sig respekterade och att de har ett lika värde och tordas säga vad de tycker och känner. Barnen ska 

känna sig uppskattade för den de är och inte för vad de gör.  

På vår förskola ska barnen uppleva meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet. Detta 

främjar vänskap och förebygger kränkningar. I denna miljö växer självkänsla, respekt och tolerans. 

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. 

Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och 

utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon 



anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska 

syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och 

respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns  

behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra  

ska stödjas. Lpfö 98/16 

 

 



Lyssna och kom överens 

Barnens tankar: 

 

Det är bra att lyssna på varandra och 

komma överens. Vi lyssnar och kommer 

överens på förskolan och hemma. 



Samarbeta 

Barnens tankar:  

När man samarbetar hjälper man 

varandra, Vi samarbetar när vi 

städar. Man kan samarbeta fast 

man är ovänner, då blir man 

vänner igen. 

 



Säg stopp 

Barnens tankar:  

Att säga stopp betyder att man 

ska sluta, att man inte vill. Man 

säger stopp när någon gör illa en. 

Stopp min kropp betyder att ingen 

får röra min kropp.  



Vänta på din tur 

 

Barnens tankar:   

Vi väntar på vår tur när vi åker rutchkana och när vi tvättar händerna.  

Man behöver vänta på sin tur, när tiden gått ut är det kompisens tur. 

 

 

 



 

Sprida glädje 

Barnens tankar:  

Man kan säga snälla saker om 

kompisarna. Vi blir glad av att leka 

på förskolan och av familjen. Vi blir 

glad när vi får nya kompisar och 

kramar.  



Visa dina känslor 

Barnens tankar:  

Vi blir glada av att leka ute.  

Det känns olika i magen och hjärtat om 

man är ledsen, rädd, glad osv.  

När man är ledsen kommer tårar.  

Det är bra att visa sina känslor, då kan 

man bli tröstad också vet man. 

 



Prata om det  

 

Barnens tankar:  

Man kan prata med varandra om 

man är ovänner.  

Man kan fråga först. 

Man kan be fröken om hjälp. 



Lugna ner dig  

Barnens tankar:  

Det känns skönt i kroppen då 

man slappnar av. 

Man kan bli lugn av att kramar 

och bli tröstad. 

Man kan andas eller räkna för 

att bli lugn. 
   



  Dela med dig  

Barnens tankar:  

Vi känner oss arga då man inte delar 

med sig.  

Om det bara finns 4 stora iskristaller 

och 3 små, då får vi dela med oss till 

de andra barnen.   



Säg förlåt 
Barnens tankar:            

Man kan hjälpa kompisarna att bli glad 

då man säger förlåt. Man kan göra 

tecknet förlåt, säga förlåt och visa förlåt, 

kramas, klappa på kinden. Att säga 

förlåt är svårt men känns bättre efteråt. 
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