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Vättersnäs förskola 2016 - 2017
Definitioner
Diskriminering
Orättvis behandling av ett barn jämfört med något annat barn i en liknande situation. Lagen
förbjuder diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Trakasserier
Ett uppträdande som kränker barnets värdighet och som har att göra med kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning eller ålder.
Kränkande behandling
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla
människors lika värde. Kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiskt och
återkommande och utföras av och drabba såväl vuxna som barn och ungdomar. Det är barnet,
personen som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande. Exempel på kränkning kan vara;
- Fysiska
- Verbala
- Psykosociala
Tidigare har man talat om mobbning, men idag har begreppet utvidgats och kallas numera kränkande
behandling.
Ledningsdeklaration
Styrelsen och all personal på Vättersnäs förskola tar helt och hållet avstånd från handlingar som
direkt eller indirekt kränker principen om alla människors lika värde i överensstämmelse med
diskrimineringslagen, skollagen och läroplanen för förskolan Lpfö 98/16. Alla har rätt att vistas i en
miljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Därför tillämpar vi nolltolerans
mot kränkningar.
Regelverk
Diskrimineringslagen (2008:567) 1§
Skollagen (2010:800) 6 kap 7§
Läroplan för förskolan 98, reviderad 2016
Förskolans förebyggande arbete
- alla barn och vuxna lyssnar och visar respekt för varandra.
- genom samtal och genom att vara goda förebilder visar vi barnen hur vi ska vara mot varandra, t ex
dela med sig av leksaker, turas om att bestämma i leken, bry sig om när någon gjort sig illa, trösta,
säga till en vuxen eller kamrat när man behöver hjälp.
- vi är närvarande bland barnen för att motverka diskriminering.
- vi hjälper barnen att lösa uppkomna konflikter, samt stödjer dem att hitta egna lösningar.
- vi delar in barnen i mindre grupper i lek och aktiviteter.
- vi uppmuntrar barnen att hjälpas åt i vardagliga situationer.

- vi lyfter fram kulturella likheter/skillnader och visar på det positiva med mångfald på ett sådant sätt
att barnen utvecklar sin förståelse för att människor är olika.
- vi är uppmärksamma på alla former av kränkande särbehandling och ingriper vid varje tecken på
kränkande behandling.
- vi strävar efter att verka för jämställdhet i vårt förhållningssätt, i verksamheten och i miljön.
Rutiner för att upptäcka trakasserier och annan kränkande behandling
- vi uppmuntrar den dagliga och spontana kontakten med vårdnadshavare.
- pedagogerna är närvarande vid rutiner och aktiviteter. Vuxennärvaro skapar trygghet, därför ska
pedagogerna finnas tillgängliga för barnen.
- vi är uppmärksamma på förhållningssätt, språk och attityder mellan barnen.
- samtal sker kontinuerligt om relationer och samspel mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare.
Förskolans åtgärdande arbete
Rutiner för att utreda och åtgärda trakasserier och annan kränkande behandling
När misstanke eller kännedom om att någon är utsatt för trakasserier eller kränkande behandling:
- samtala med arbetslaget.
- samtala med barnet/barnen.
- samtala med vårdnadshavare.
Åtgärdsprogram görs för det utsatta barnet och för den/de som utfört kränkningen tillsammans med
barnet och deras vårdnadshavare. Tid för uppföljning bestäms.
Personal som barn och vårdnadshavare kan vända sig till
- pedagogerna på barnens avdelning eller direkt till förskolechef.
- vårdnadshavare som uppmärksammar diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska
använda sig av rutinerna som finns för klagomålshantering på förskolan. Blanketter för detta finns på
förskolan och på förskolans hemsida.
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