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1. Vår vision 
Stora Skedvi för- och skolområde arbetar för att erbjuda framgångsrika lärprocesser i ett gott 

socialt klimat med engagerade barn, elever, föräldrar och personal. Vi arbetar för att skapa en 

skola och förskola där trygghet, respekt och trivsel är en självklarhet. I våra verksamheter ska 

ingen bli diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Vi anser att detta är en förutsättning för att lägga 

grunden för det livslånga lärandet. Våra tre strategier för att nå högre måluppfyllelse i 

verksamheten är inkluderande lärmiljöer, kommunikation och organisation. 

Likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling är tydligt kopplad till dessa strategier.  

1.1 Organisation  

Alla vuxna är förebilder som bemöter varje barn med respekt för sig som person och för sitt 

arbete. Vi ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som inger trygghet, vilja och lust 

att lära. Vi vill skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar 

umgängestonen. 

1.2 Inkluderande lärmiljöer 

Verksamheten ska främja barns lika rättigheter och bedrivas i former som ger möjlighet för var 

och en att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar oberoende av kön, etnicitet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller 

funktionsnedsättning. 

1.3 Kommunikation 

På för- och skolområdet samverkar vi med föräldrar och målsmän för en samsyn gällande 

barnens/elevernas utveckling och lärande. Förskolan och skolan rustar barnen för framtida 

skolgång och framtid. I detta ingår inte bara kunskaper och färdigheter, utan även förståelse för 

och ett bestående avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar.  

1.4 Vi har nolltolerans mot 

 Kränkande behandling såväl mot barn som vuxna 

 Svordomar 

 Könsord 

 Rasistiska uttalanden 

1.5 Regler för Stora Skedvi för- och skolområde   

 Vi är hjälpsamma och är en bra kompis 

 Vi säger förlåt om det händer något 

 Stopp är stopp! 

 Vi lyssnar på varandra 

 Vi är rädda om förskolans och skolans saker – både inne och ute. 

Allt arbete utgår från FN:s konvention om barns rättigheter, som bygger på att barnens bästa 

alltid ska komma i främsta rummet. 
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2. Bakgrund 
Sedan den 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. I diskrimineringslagen 

och i 14 a kap. i skollagen. Förskolan och skolan är skyldig att varje år upprätta en 

likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling (planerna kan sammanföras till en 

plan, då planerna har många beröringspunkter och likheter). 

Alla barn och elever i förskolan och skolan ska ha samma rättigheter Alla barn/elever ska känna 

sig trygga och respekterade i vår verksamhet. 

Huvudmannen för verksamheten är ansvarig för att lagen följs av anställda och uppdragstagare i 

verksamheten. 

Diskrimineringslagen ska främja barns och elever lika rättigheter, motverka diskriminering på 

grund av: 

 Kön 

 Etnisk tillhörighet 

 Religion eller annan trosuppfattning 

 Funktionsnedsättning 

 Sexuell läggning 

 Könsöverskridande identitet eller uttryck* 

 Ålder* 

*Sedan 1 januari 2009 skyddas barn/elever mot diskriminering och trakasserier i förskolan och 

skolan som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Förskolorna är 

inte skyldiga att arbeta förebyggande mot diskriminering på dessa grunder eller att inkludera dem 

i sin plan. Diskrimineringsombudsmannen, DO rekommenderar ändå att förskolan arbetar 

förbyggande även när det gäller de nya grunderna och tar med dem i planen. 

3. Begrepp 

3.1 Diskriminering 

Diskriminering är när förskolan/skolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra 

barn och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

samt ålder. 

3.2 Direkt och indirekt diskriminering 

Med direkt diskriminering menas att ett barn/elever behandlas sämre än andra barn. Man kan 

också diskriminera genom att behandla alla lika. Det kallas indirekt diskriminering. Det sker när 

förskolan/skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men 

som i praktiken missgynnar ett barn på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöversridande identitet eller uttryck 

samt ålder. Om exempelvis alla barn/elever serveras samma mat, diskriminerar förskolan indirekt 

de barn som till exempel på grund av religiösa skäl behöver annan mat. 
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3.3 Trakasserier och kränkande behandling 

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett 

barns/elevers värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara 

Fysiska (slag, knuffar) 

Verbala (hot, svordomar, öknamn) 

Psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) 

Texter och bilder (teckningar, lappar, fotografier samt texter, bilder, filmer publicerade via 

mobiler, datorer och Ipads ) 

 

Ett barn/elev/vuxen kan bli utsatt för trakasserier och kränkande behandling av såväl personal 

som andra barn. 

 

3.5 Trakasserier 

Är uppträdande som kränker ett barns/elevers/vuxnas värdighetoch som har samband med 

 Kön 

 Etnisk tillhörighet 

 Religion eller annan trosuppfattning 

 Funktionsnedsättning 

 Sexuell läggning 

 Könsöverskridande identitet eller uttryck 

 Ålder 

 

3.6 Kränkande behandling 

Är uppträdande som kränker ett barns/elevers/vuxnas värdighet, men som inte har samband 

med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller att 

rycka någon i håret. Det är den som blir kränkt som avgör vad som är en kränkande 

behandling, ingen annan. 

 

3.7 Befogade tillsägelser 

Förskolans och skolans personal måste ibland tillrättavisa ett barn för att skapa en god miljö för 

hela barngruppen/klassen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även 

om barnet ifråga kan uppleva det som kränkande. 

4. Ansvarsfördelning 

4.1 Förskolechefen/rektor ansvarar för 

 Att det finns en likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling och att en ny 

plan utarbetas varje år. 

 Att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av diskriminering och 

kränkande behandling. 

 Att all personal, alla barn och vårdnadshavare känner till att diskriminering och kränkande 

behandling inte är tillåten i verksamheten. 
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 Att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns/elevers lika rättigheter samt att 

motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder samt annan kränkande behandling. 

 Att årligen upprätta, utvärdera och revidera en plan mot diskriminering och kränkande 

behandling i samarbete med personal och barn och om möjligt även vårdnadshavare. 

 

4.2 Personalen ansvarar för 

 Att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling 

misstänks/upptäcks/anmäls. 

 Att förskolechefen/rektor direkt informeras om diskriminering och kränkningar mellan 

personal och barn, personal och vårdnadshavare, personal till personal. 

 Att vårdnadshavare informeras. 

 Att dokumentera misstänkt/upptäckt/anmäld diskriminering eller kränkande behandling 

och de åtgärder som vidtas. Dokumentationen lämnas till förskolechefen/rektor som 

beslutar om utredning. 

 Bevaka att utredda fall av diskriminering och annan kränkande behandling följs upp. 

 Att planen mot diskriminering och kränkande behandling följs. 

 Att reflektera över de normer och värderingar han/hon förmedlar. 

 Att uppmuntra och stödja barnen då de reagerar eller agerar mot diskriminering och 

kränkande behandling. 

 

All personal i verksamheten har ett ansvar för att främja likabehandling och motverka 

diskriminering och kränkande behandling. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är 

den pedagogiska personalen som omfattas utan även annan personal som till exempel 

vaktmästare, lokalvårdare och kökspersonal. 

4.3 Förankring 

4.3.1 Barnens delaktighet 

Barnen är delaktiga i upprättandet samt i utvärderingen av planen genom klassråd och elevråd på 

skolan samt på förskolans barnmöten. 

4.3.2 Vårdnadshavarens delaktighet 
Planen delges vårdnadshavaren i samband med informationsmöten/föräldramöten och vid olika 

samtal varvid vårdnadshavaren även har möjlighet att lämna synpunkter. 

Planen har tagits fram tillsammans med Brukarrådet där föräldrarna varit referensgrupp. 

Planen finns tillgänglig på Stora Skedvis för- och skolområde samt på www.sater.se. 

4.3.3 Personalens delaktighet 

Personalen deltar aktivt i arbetet med planen och det är också deras rättighet att vara delaktiga i 

likabehandlingsarbetet. Planen ska vara ett levande dokument och lyfts som en punkt vid, 

Brukarrådet, pedagogiska planeringar, planeringsdagar samt på arbetsplatsträffar Vid 

planeringsdagarna går personal samt förskolechef/rektor igenom planen för att möjliggöra att alla 

vet hur de förväntas agera vid ett misstänkt fall av trakasserier eller andra kränkningar. 
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5. Rutiner för hur förskolan/skolan arbetar för att upptäcka, åtgärda 

och följa upp kränkningar och diskriminering. 
För att veta vad förskolan och skolan behöver göra för att förebygga och motverka 

diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling använder förskolan sig av följande 

metoder: 

5.1 För att upptäcka: 

 Observation av barnen/eleverna. 

 Dagliga samtal med barnen/eleverna. 

 Trygghetsvandring. 

 Barnintervjuer/elevsamtal. 

 Tamburkontakt med vårdnadshavare på förskolan. 

 Utvecklingssamtal. 

 Enkätfrågor till vårdnadshavare  

 Enkätfrågor till personalen. 

 I vår dagliga planering så utgår vi från barnens mognad, utveckling och intresse. 

 Närvarande vuxna i verksamheten som hjälper, stödjer och arbetar för att lösa eventuella 
konflikter.  

 Öppen dialog mellan alla berörda. 

5.2 Förebyggande åtgärder:  

 Pedagogerna ska vara goda förebilder för barnen genom att visa respekt och hänsyn mot 
varandra och ha ett tillåtande klimat.  

 I verksamheten samtalar vi om hur man är mot varandra, och vikten av att vara en bra 
kompis. Vi arbetar för att stärka vi-känslan. 

  I verksamheten samtalar vi och läser om olikheter, exempelvis olikheter i familjesituationer, 
utseende och kulturer.  

 I verksamheten ser vi till att ha material och utformar lokalerna så att de ska passa alla barn 
samt att det ska finnas alternativ av sakerna för att undvika eventuella konflikter. 
(Inkluderande lärmiljöer). 

 Pedagogerna finns till hands där barnen/eleverna är, man är en närvarande pedagog. 

 Pedagogerna skapar en god struktur för dagen och är steget före, för att undvika negativa 
incidenter. 

5.3 När något inträffar:  

När något inträffar arbetar vi efter följande rutiner enligt skollagen 6 kap 10 §: 

 Förskolechef/rektor informeras. 

 Förskolechef/rektor bedömer situationen och om den ska utredas. 

 Om förskolechef/rektor inleder utredning ska detta samtidigt anmälas till barn- och 

utbildningsnämnden, senast en arbetsdag efter att utredningen inletts. 

 Förskolechef/rektor utser utredare. Om personal misstänks för kränkning skall 

förskolechef/rektor själv utreda. 
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 Om förskolechef/rektor är den som misstänks för kränkning skall förvaltningschef 

utreda. 

 Faktainsamling. 

 Samtal med föräldrar. 

 Enskilt samtal med den utsatta. 

 Samtal med den som mobbat eller kränkt. 

 Samtal med eventuella medageranden. 

 Senast ett par veckor efter samtalen med den utsatte och den utpekade genomförs ett 

uppföljningsmöte med den utsatte i syfte att kartlägga om problemen kvarstår och om 

vidtagna åtgärder har fyllt sitt syfte. 

 Om åtgärderna har uppfyllt sitt syfte, avslutas utredningen. 

Vid alla utredande samtal med barnet/barnen elever/eleverna ska vårdnadshavare erbjudas att 

delta. Överväg också om annan stödperson ska delta i samtalet t.ex. personal från Elevhälsan. 

Gäller anmälan personal ska personen erbjudas att ta med fackligt ombud vid samtalet. 

Alla samtal ska dokumenteras. Se bilaga: Utredning i ärende gällande diskriminering och/eller 

kränkande behandling enligt skollagen 6 kap. 10§ 

6. Nulägesanalys 

6.1 Förskolan och omvärlden 

Barnen lever i olika textvärldar samt i ett ständigt mediebrus något som visar sig på förskolan i 

form av lekar, språkbruk samt i kommunikation med vuxna och barn på förskolan. Förskolan ska 

vara en plats där alla känner sig inkluderade samt normgivande för barnens senare kontakter med 

samhället och skolan. Pedagogerna arbetar ständigt med dessa delar då barn i  lekar, språk och 

kommunikation många gånger visar stark påverkan av olika medier. 

Platser på förskolan där konflikter och kränkande behandling kan uppstå: 

Vi har identifierat platser där det kan uppstå konflikter ute på gården och det är bl.a. vid 

gungorna, klätterställningen, lekstugan då flera barn vill vara på en begränsad yta samtidigt eller 

att flera barn vill leka med samma sak. 

Vi har även identifierat platser där det är svårt att ha en bra överblick över barnen och det är lätt 

att gömma sig för vuxna och andra barn t.ex. vid bärbuskarna, vagnsförrådet, runt de stora 

träden, slänten och cykelförrådet. 

Inomhus kan det uppstå liknande situationer som utomhus då flera barn vill vara och leka på en 

begränsad yta och flera barn vill leka med samma sak.  

Det kan även uppstå konflikter när det blir längre väntan i t.ex. vid på och avklädning i 

entrén/hallen, kö för att tvätta sig innan och efter maten, toalettbesök eller vid vila.  

6.2 Skolan, förskoleklass och fritidshemmet 

Stora Skedvi skola arbetar kontinuerligt med värdegrundsarbete. Under läsåret har detta arbete 
förtydligats och fördjupats i samtliga klasser. I arbetet med eleverna har olika typer av 
värdegrundsmaterial använts; filmer, diskussionsunderlag, samarbetsövningar, värderingsövningar 
samt samverkan mellan åldersgrupper. Elevrådet har arbetsmiljö och det sociala klimatet som 
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stående punkter på sin dagordning. Alla klasser arbetar med barnkonventionens artiklar utifrån 
den fördelning som finns i kommunen kopplat till årskurs. Vid starten av höstterminen 2017 
arbetade alla pedagoger med att, utifrån likabehandlingsplanens innehåll till exempel punkterna 
om nolltolerans, formulera vad skolan och fritids kan erbjuda barnen/eleverna. Det arbetet 
kommer att omvandlas till tavlor som kommer att hänga i den nya skolan. Arbetet med normer 
och värden är ett ständigt pågående arbete. Generellt är relationen mellan elever och mellan 
elever och personal bra. Det har förekommit ett fåtal kränkningar under 2017 mellan elever och 
dessa har utretts enligt rutin. Många vuxna ute på skolgården under rasterna är en åtgärd. Alla 
vuxna använder gula västar för att vara synliga och tillgängliga men det finns också vuxna ute 
som observerar mer onsynligt för att hitta konfliktkällor. Rastaktiviteterna har varit bra för att 
förebygga eventuella konflikter men också gett en möjlighet för de elever som inte haft något att 
göra på rasten.  

Skolan är en del av våra elevers vardag som påverkas av en hel del ramfaktorer utanför skolans 

värld som sedan visar sig i skolan. Det är inte sällan elevernas konflikter från olika aktiviteter på 

fritiden hamnar i skolan och därmed blir ett störande moment i lärmiljön. Ett väl fungerande 

nätverk med samverkan med elevhälsan och målsmän är nödvändigt för att tidigt motverka 

negativa influenser. Trots det ständigt pågående arbetet med normer och värden i skolan sker 

överträdelser. Det är därför än viktigare att vi som vuxna tillsammans vägleder våra elever i rätt 

riktning 

6.3 Åtgärd 

För att utveckla arbetet kring de områden som vi identifierat som risker kommer vi att 

genomföra följande åtgärder. 

 
Åtgärd/förskolan Hur vi ska nå målet Ansvarig och tidplan för 

utvärdering 

Undvika att det uppstår konflikter när det är många 

barn i samma rum, t.ex. i hallen vid påklädning eller 

i rummen på hemvisterna 

Vi delar upp barnen i mindre grupper 

vid av- och påklädning. På hemvisterna 

fördelas barnen om, så att det blir 

lagom antal barn i rummet i den fria 

leken. En pedagog är med i leken och 

vägleder barnen i deras lek. 

Ansvariga pedagoger och 

pedagogistor 

9/10-2017 

8/1 - 2018 

8/5- 2018 

15/10-2018 

Undvika konflikter i den fria leken Närvarande pedagog i den fria leken 

som kan lyssna in och observera 

eventuella konflikter. Samtala med 

barnen om det inträffar händelser. 

Stötta barnen till att lösa konflikterna 

själva. 

Ansvariga pedagoger och 

pedagogistor 

9/10-2017 

8/1 - 2018 

8/5- 2018 

15/10-2018 

Hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor, lösa 

konflikter och arbeta för att utanförskap inte 

förekommer 

Genom samtal på samlingen, när 

händelser uppstår, läsaoch berätta sagor. 

Visa bilder på känslor och prata om det 

utifrån barnens ålder. 

Ansvariga pedagoger och 

pedagogistor 

9/10-2017 

8/1 - 2018 

8/5- 2018 
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15/10-2018 

Trygga vårdnadshavare Ge positiv feedback till 

vårdnadshavarna när barnet går hem för 

att stärka känslan av att ALLA barn blir 

sedda och är unika. 

Ansvariga pedagoger och 

pedagogistor 

9/10-2017 

8/1 - 2018 

8/5- 2018 

15/10-2018 

Vara lyhörda för lekar och platser som skrämmer 

vissa barn. 

Vi tar emot barnen på ett bra sätt och 

ser till att stötta och finnas i närheten, 

för de barn som behöver det. Finnas 

med i leken så att det går att styra leken 

till en positiv lek. 

Möblera om i rummen för att få en 

bättre överblick och undvika skymda 

vrår. 

Inkluderande lärmiljöer 

Ansvariga pedagoger och 

pedagogistor 

9/10-2017 

8/1 - 2018 

8/5- 2018 

15/10-2018 
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 Åtgärd/skolan samt fritidshemmet Hur vi ska nå målet Ansvarig och tidplan för utvärdering 

Undvika att det uppstår konflikter när 

det är många elever i samma rum, t.ex. i 

hallen vid påklädning eller i hemvisterna 

på fritidshemmet 

Vi delar upp eleverna i mindre 

grupper vid av- och påklädning. På 

fritidshemmets hemvister fördelas 

barnen om, så att det blir lagom 

antal barn i rummen i den fria 

leken. Pedagogerna är vägledande i 

leken. 

Ansvariga pedagoger 

30/10-2017 

8/1 - 2018 

8/5- 2018 

15/10-2018 

Gemensamt förtydligat regelverk 

gällande normer och värden framtaget 

med hjälp av elevrådet 

Elevrådet utvecklar tillsammans 

med ledning ett regelverk som 

sedan implementeras med hjälp 

av personal och elevråd 

Ansvariga pedagoger/skolledning/elevrådet 

30/10-2017 

8/1 - 2018 

8/5- 2018 

15/10-2018 

Estetiska lärprocesser kopplat till 
värdegrundsarbete 
 

Arbete i det dagliga arbetet 

samt med hjälp av kulturskolans 

personal 

F-6  

Ansvariga pedagoger/kulturskolan 

30/10-2017 

8/1 - 2018 

8/5- 2018 

15/10-2018 

 

Fördjupat värdegrundsarbete där planen 
för kränkande behandling implementeras 
i alla klasser på skolan med hjälp av 
förstelärare, personal och elevrådet 

samverkar. 
 

Ledning, förstelärare, elevråd 

och ansvarig för 

barnkonventionsarbete 

samverkar 

Ansvariga pedagoger/ skolledning 

30/10-2017 

8/1 - 2018 

8/5- 2018 

15/10-2018 

*För att få bukt på det dåliga språket i 

skolan. 
Arbeta i klasserna, elevrådet, 

skolledning, elevråd, klasserna, 

föräldrar.  Föräldrakväll  i januari 

2018. Samverkan mellan brukarråd 

och elevrådet 

Ansvariga 

pedagoger/skolledning/elevrådet/brukarrådet 

30/10-2017 

8/1 - 2018 

8/5- 2018 

15/10-2018 

Undvika konflikter på raster. Rastvärd som finns närvarande kan 

lyssna in och observera eventuella 

konflikter. Samtala med barnen om 

den inträffar händelser. Stötta 

barnen till att lösa konflikterna 

själva.  

Ansvariga pedagoger 

30/10-2017 

8/1 - 2018 

8/5- 2018 

15/10-2018 

Hjälpa barnen att sätta ord på sina 
känslor, lösa konflikter och arbeta för att 
utanförskap inte förekommer 

Genom samtal direkt när händelser 

uppstår, vi hjälper och vägleder 

eleverna. 

 

Ansvariga pedagoger/skolledning/elevrådet 

30/10-2017 

8/1 - 2018 

8/5- 2018 
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6.3.1 Kompetensutveckling 

Hela vår verksamhet ska genomsyras av ett arbetssätt med en ansats kopplad till den goda 

förskolan/skolan, Värdskap Säter och vägledande samspel= ICDP (International Child 

Development Program) samt barnkonventionsarbete 

6.3.2 Uppföljning och utvärdering 

Likabehandlingsplanen upprättas i oktober och följs upp i oktober samt i januari och maj i 

samtliga skolformer. Planen revideras i december 2018. Planen följs upp i brukarrådet i november 

samt maj. Planen ska vara ett levande dokument och genomsyra hela förskolans/skolans 

verksamhet. 

 

15/10-2018 

Aktiva vårdnadshavare Vi informerar föräldrarna om 

likabehandlingsplanen, den läggs ut 

på infomentor. 

Uppföljning brukarrådet 

Levande likbehandlingsplan Vi arbetar i teman med de olika 

delarna i klasserna. 

Vi delger föräldrarna fortlöpande 

hur vi arbetat i klasserna.  

Ansvariga pedagoger 

30/10 - 2017 

9/5- 2018 


