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Inledning 

Till Bäckaliden fsk, Svanhöjden fsk och Ältadalen fsk ska alla barn gå med glädje varje dag. Alla 

barn är Lika – Unika. Alla barn ska känna trygghet och trivsel varje dag. Alla barn ska alltid känna 

att det finns en vuxen att gå till vid behov. Alla vuxna som arbetar på förskolan har ett ansvar att 

alltid Reagera och Agera när något inträffar som går emot våra förväntningar. Alla vuxna på 

förskolan har ett ansvar att vara väl förtrogen med denna strategi.  

I Trygghetsstrategin kan Ni läsa om förskolans arbete för att främja likabehandling och förebygga 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Förskolans viktigaste uppgift är att skapa 

en främjande miljö där alla barn känner trygghet och trivsel för att kunna utvecklas maximalt och 

tryggt varje dag.  

 

Anne Sjö /Rektor  

Vår värdegrund 

 Lika – Unika  

 Allas lika värde 

Lika Unika – står för allas lika värde och är basen för vårt förhållningssätt, vår 

organisation och samverkansformer. Vägen till kunskap och utveckling går via våra 

gemensamma värdeord: Empati, nyfikenhet, ansvar, självkänsla och kunskap som vi 

tränar varje dag. En ryggsäck symboliserar innehållet och våra värdeord. Målet är att alla 

barn väl känner till våra värdeord och ryggsäcken.  

 

Vision kring Likabehandling och arbetet mot Kränkande behandling 

Allt arbete på skolan utgår från FN:s barnkonvention. 

1. Som barn räknas varje människa under 18 år. 
2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 
3. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 
4. Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater 

samarbeta internationellt. 
5. Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling. De ska också stötta barnet 

i att få sina rättigheter uppfyllda. 
6. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
7. Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka dess 

föräldrar är och få deras omvårdnad. 
8. Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och sina släktförhållanden. 
9. Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt för barnets bästa. 
10. Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. 
11. Varje stat ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet. 
12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån 

barnets ålder och mognad. 
13. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter. 
14. Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls. 
15. Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster. 
16. Barn har rätt till ett privatliv. 
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17. Barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska uppmuntra att det skapas 
material som är av värde för barn och som inte är skadligt. 

18. Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling, med statens 
stöd. 

19. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 
behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. 

20. Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt till ett 
alternativt hem. 

21. Vid adoption ska staten säkerställa att största vikt ges till vad som bedöms vara barnets bästa. 
22. Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta sina föräldrar eller andra familjemedlemmar. 
23. Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället. 
24. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som 

är skadliga för barns hälsa ska avskaffas. 
25. Varje stat ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av myndigheter behandlas väl. 
26. Barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga 

resurser. 
27. Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat. 
28. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla. 
29. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter. 
30. Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur 

och sin religion. 
31. Barn har rätt till lek, vila och fritid. 
32. Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets 

skolgång. 
33. Barn ska skyddas från narkotika. 
34. Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. 
35. Varje stat ska förhindra bortförande och försäljning av, eller handel med, barn. 
36. Varje stat ska skydda barn från alla andra former av utnyttjande som kan skada barnet. 
37. Barn ska inte utsättas för tortyr, annan grym behandling, bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska 

ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid. 
38. Varje stat ska säkerställa skydd och omvårdnad av barn som berörs av en väpnad konflikt. 
39. Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och 

social återanpassning. 
40. Barn som anklagas för brott, eller har blivit dömt för en straffbar handling, har rätt att behandlas rättvist och respekt 

fullt, få juridiskt stöd samt återanpassas i samhället. 
41. Om det finns bestämmelser i en stat, som går längre för barns rättigheter än innehållet i barnkonventionen, gäller de 

bestämmelserna. 
42. Varje stat ska göra barnkonventionen allmänt känd bland både vuxna och barn. 
43. Regler om hur barnkonventionen följs upp och vad stater ska göra för att följa den. 
44. Regler om hur de som bestämmer i länderna ska göra för att följa barnkonventionen. 

 

Om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling sker ska var och en vara säker 
på att vi utreder, sätter in åtgärder och följer upp.  
 
Vi tar kraftfullt avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier eller annan kränkande 
behandling.  
 
Vi utgår från att vår verksamhet:  

 Genomsyras av betydelsen av allas lika värde och Lika Unika 

 Har fokus på trivsel och trygghet, trivsel och kamratskap på förskolan i samtal med 
barnen  

 Är tydlig beträffande Trygghetstrategins innebörd för alla barn, medarbetare och 
vårdnadshavare.  
 

Mål med arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

 Förskolan mål är att alla barn ska känna trygghet och trivsel varje dag i förskolan.  

 Som barn och vårdnadshavare ska du alltid ha en pedagog/vuxen att gå till, detta ska du 
känna och ha vetskap om. Som barn och vårdnadshavare ska du kunna vända dig till 
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denna när du eller en kamrat blir utsatt för någon form av kränkande behandling, 
trakasseri eller diskriminering. Du ska bli lyssnad till.  

 Vi som arbetar inom förskolan tar tydligt avstånd från all diskriminering, trakasseri och 
kränkande behandling.  

 Vi som arbetar i förskolan ska på ett tydligt sätt vis att vi agerar kraftfullt när något 
händer  

 Alla som arbetar i förskolan ska vara väl förtrogen med Trygghetsstrategin  
 
 

Förväntningar och förhållningssätt 
Vi har ett dokument, som klargör förskolans förväntningar och förhållningssätt, som lämnas till 
hemmen en gång om året, samt att alla pedagoger arbetar med innehållet med alla barn.  Vi har få 
regler – vi arbetar istället med hur vi förväntar oss att vi är mot varandra! 
Detta gäller barn mot barn, barn mot vuxen, vuxen mot barn samt vuxen mot vuxen.  
 
Utdrag ur materialet:  

För att alla ska trivas och må gott ska vi tänka på att:  

 Vi visar respekt, är artiga och rädda om varandra 

 Vi använder ett vårdat språk  

 Vi bidrar till arbetsro och lugn och ro i alla våra verksamheter  

 Vi bjuder in varandra i leken och samspelet  

 Vi går inomhus 

 Vi är rädda om vår gemensamma miljö 

 

Barn och elevers inflytande och ansvar 

Barn och elevers delaktighet och inflytande är A och O för att nå en maximal utveckling. Alla 

pedagoger arbetar med elevernas inflytande varje dag – det sker på många olika sätt men 

framförallt utifrån att alla pedagoger arbetar utifrån ett demokratiskt förhållningssätt. Vi lyssnar 

på eleverna, tar in deras tankar och omsätter dem i verksamheten. Ett av skolans viktigaste 

uppdrag är att barn och elever ska förstå vad demokrati är. Med inflytande kommer även ansvar, 

barn och elever ska med stigande ålder kunna ta ett större ansvar för sin utbildning.  

Enhetens gemensamma regler 

 Vi åker inte egen cykel, sparkcykel eller liknande inom skolans område under 

verksamhetstid.  

 Vi använder inte mobiltelefon i verksamheten. Har du som elev behov av att ringa hem, 

tala med en vuxen.  

 Måste Du som elev lämna skolans område måste du tala med en vuxen.  

 

Varje Team upprättar egna regler utifrån behov.  

 



6 

 

Revidering och kartläggning 

 

Ansvarsfördelning 

Rektor och skolledningens ansvar:  

 Att enheten har en plan mot kränkande behandling = Trygghetsstrategin. 

 Att planen följs upp och revideras. Att planen är väl känd av alla medarbetare.  

 Att medarbetare fortbildas löpande. 

 Att hela tiden lyfta och aktualisera frågor om kränkande behandling, diskriminering och 

trakasseri. Sprida information.  

 Stödja medarbetare i det främjande och förebyggande arbetet. 

 Stödja medarbetare i det utredande och åtgärdande arbetet. 

 Ha tydliga konsekvenser om ett barn inte följer enhetens förväntningar och 

förhållningssätt eller utsätter annan person för kränkande behandling, diskriminering eller 

trakasseri. Detta kan hanteras olika utifrån barns ålder och mognad.  

 Följa upp insatser i det främjande och förebyggande arbetet. 

 Följa upp insatser i det utredande och åtgärdande arbetet. 

 När en medarbetare anmäler utifrån steg 4 i Trygghetstrappan till skolledningen ska 

skolledningen gå igenom dokumentation och besluta om ärendet ska anmälas vidare till 

Trygghetsteamet.  

 

Augusti/september

Strategin gås igenom med all 
personal.

Pedagoger tar upp på första 
föräldramötet.

Gås igenom med barnen.

Pågående läsår

Utvecklingssamtal

Trygghetsvandring

Teamens tankar 

Förskoleråd

Trivselenkät

Trygghetsteamsmöten

Kundenkäten 

Juni

Revidering av planen

genomgång av årets arbete

Dokumentation 
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Medarbetarens och Teamets ansvar 

 Alla som arbetar inom enheten ska arbeta utifrån Trygghetsstrategin 

 Alla som arbetar inom enheten ska vara väl förtrogen med Trygghetsstrategin  

 Teamet och medarbetaren ska följa Trygghetstrappan.  

 Alla som arbetar inom enheten har ett ansvar att reagera, agera och åtgärda ett oönskat 

beteende 

 Alla som arbetar inom enheten ska själv och tillsammans med sitt Team planera 

verksamheten utifrån ett Främjande och Förebyggande förhållningssätt 

 Teamet ska ha en planering för att göra innehållet i Trygghetsstrategin känd för alla barn 

 Teamet lyfter frågor från kapitel 1 & 2 i läroplanen löpande för att ha diskussioner om 

värdegrund, förskolans uppdrag, normer och värden, barns inflytande och andra områden 

som är aktuellt utifrån Trygghetsstrategin.  

Trygghetsteam  

Förskolans Teamledare träffas varje vecka. Dessa blir även förskolans Trygghetsteam. Vid dessa 
möten kan en lärare lyfta frågor utifrån Trygghetsstrategin, behov av stöd kring ett ärende. Vid 
dessa möten närvarar skolledningen.  

Trygghetsteamets uppdrag är:  

 Ha en tydlig handlingsplan att arbeta utifrån vid ärenden som teamet blir ägare av 

 Vara konsulterande till förskolans team vid ärenden  

 Ha en planering och arbeta med främjande och förebyggande områden och aktiviteter på 

hela enheten  

 Genomföra Trygghetsenkät 2 gånger per läsår samt analysera resultatet och komma med 

förslag till lösningar 

Främjande arbete Förebyggande arbete Åtgärdande arbete  

Bevaka behov av fortbildning.  

Vara experter på Trygghetsstrategin.  

Vara väl förtrogna med begreppen 

Diskriminering, trakasseri och 

kränkande behandling.  

Ta fram stödmaterial hur Teamen kan 

arbeta med Trygghetsstrategin.  

Lyfta samtal i Teamen kring 

Trygghetsarbetet.  

 

Vara en modell – en god förebild.  

Genomföra trivselenkäter.  

Analysera resultat från trivselenkät.  

Genomföra trygghetsvandringar.  

Uppdatera nulägesanalysen.  

 

Konsultera vid svåra samtal.  

Vara experter på att hålla de svåra 

samtalen. 

Agera utifrån Teamets handlingsplan.  
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Vårdnadshavare 

Vi är mycket måna om att vi har ett gott samarbeta med alla vårdnadshavare. Vårdnadshavarna är 

experter på sina barn. Vårdshavarna har det yttersta ansvaret för barnets uppfostran och 

välbefinnande. Kränkningar kan även ske utanför skolan och då är det extra angeläget att ha ett 

nära samarbete.  

 Ytterst ansvarig för barnets uppfostran och skolan förväntar sig ett gott samarbete 

 Att följa enhetens förväntningar och förhållningssätt  

 Ta kontakt med skolan om Du misstänker att Ditt barn blir utsatt 

Tecken att titta efter 

 Ovilja att gå till förskolan  

 Ont i magen  

 Huvudvärk 

 Vill inte berätta om hur det är i förskolan  

 Saknar kamrater 

 Kommer hem med smutsiga eller trasiga kläder 

 Har blåmärken  

 Verkar nedstämd och ledsen  

Barn 

 Gå till en vuxen om Du blir utsatt 

 Berätta för en vuxen om Du ser att någon blir utsatt 
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ÅTGÄRDSTRAPPA 
 

Barn bryter mot våra förväntningar och förhållningssätt  
Alla som arbetar inom förskolan ska reagera, agera och åtgärda.  
Exempel på åtgärder: Direkt tillsägelse, kontakta teamet, kontakta läraren, kontakta hemmet, prata med alla berörda.   
Vi måste agera utifrån barns ålder och mognad.  

 

1 

Kränkning  

Alla som arbetar inom förskolan ska reagera, agera och åtgärda.  

Här ska en anmälan via Ärendehantering – Rapportering ske samma dag.  

Viktigt med dokumentation. Teamet skapar en rutin för hur ärenden dokumenteras. Teamet utser ansvariga. 

Teamet, läraren, pedagogen kan vara på detta steg en tid dvs. åtgärder kan behöva upprepas. Exempel på åtgärder: 

Tillsägelse, Allvarssamtal, kontakta hemmet, prata med alla berörda, allvarssamtal.  Hemmet kan behöva kontaktas 

flera gånger. Förskolläraren på resp. avdelning har ett särskilt ansvar vid kränkningar.  

 

2 

Kränkningen fortsätter – Det oönskade beteendet upphör inte  
Nu måste hemmet kallas till möte. Samtalet med hemmet ska dokumenteras. Blankett finns under 
Elevhälsa/Underlag.(Anteckningar möte med VH). Det kan behövas flera möten så länge det går framåt. 

 

3 

Anmälan till närmaste chef 
Ni når inte en lösning. Ansvarig lärare/pedagog har en tydlig dokumentation. Möten med 
hemmet är dokumenterat. Nu måste ni anmäla till närmaste chef. Närmaste chef går igenom 
dokumentationen och tar en diskussion med ansvarig lärare/pedagog. Om ärendet har följt 
alla nedan steg, tar närmaste chef upp ärendet i Trygghetsteamet/teamledarmöte.  
Ansvarig lärare/pedagog kontaktar hemmet och berättar att ärendet nu anmäls till 
skolledningen och eventuellt vidare till Trygghetsteamet. 

 

4 

Trygghetsteamet/Teamledare tar över  
Nu tar Trygghetsteamet över ärendet. Trygghetsteamet följer sin handlingsplan/rutin 
som finns i Trygghetsstrategin.  

 

5 

Skolledningen anmäler vidare  
Om mobbningen/kränkningen inte upphör. Anmäler skolledningen till tex. 
Socialtjänsten, polisen, arbetsmiljöverket.  

 

6 

Sker något 

Extraordinärt  
kontakta 

skolledningen 
skyndsamt  
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Steg 2 i Åtgärdstrappan – Teamens ansvar:  

Det är otroligt viktigt att Teamet utser ansvariga för ett ärende.  

I början är det troligtvis förskolläraren – men det kan komma att behöva träda in andra 

Teammedlemmar.  

Tänk på följande:  

 Dokumentera alla samtal samt alla åtgärder i ett ärende 

 Utse en/max två pedagoger som håller i ett ärende 

 Dessa pedagoger håller i ärendet fullt ut – med samtal, uppföljning, samtal med hemmet, 

ev. möten med hemmet samt all dokumentation 

 Teamet ska besluta om former för dokumentation vid kränkningar 

 Tänk på att samma dag som en kränkning uppdagas ska en Ärendehantering                      

(anmälan om kränkning ske) 

Former av samtal som kan behöva ske på steg 1 & 2:  

 Direkt tillsägelse – en tydlig markering att det oönskade beteendet inte är acceptabelt.  

 Kort allvarssamtal – ett kort allvarssamtal enskilt med en som utfört ett oönskat 

beteende.  

 Trepartsamtal – En utförare och en som blivit utsatt deltar. En vuxen leder samtalet.  

 Allvarssamtal – Längre och ännu tydligare allvarssamtal. Var alltid två vid den typen av 

samtal. Var tydliga med att beteendet ska upphöra omgående.  

Lagar som styr skolans arbete 

 Skollagen  

 Diskrimineringslagen 

 FN:s barnkonvention  

 Arbetsmiljölagen  

 Socialtjänstlagen  

 Brottsbalken  

Övrigt som styr skolans arbete 

 Läroplanen  
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Begrepp 

Diskriminering Trakasseri Kränkande behandling  

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att de 
handlar om ett uppträdande som kränker ett barns värdighet. 
Trakasserier och kränkande behandling kan vara fysiska, verbala, 
psykosociala, texter och bilder. Både förskolepersonal och 
barnkan göra sig skyldiga till trakasserier och kränkande 
behandling. 
 

Diskriminering kan ske direkt eller indirekt.  

Direkt diskriminering = Någon missgynnas och 

det har direkt koppling till någon av 

diskrimineringsgrunderna.  

Indirekt diskriminering = Vi behandlar alla lika.  

Diskrimineringsgrunder 

 Kön 

 Könsöverskridande identitet eller uttryck  

 Etnisk tillhörighet 

 Religion eller trosuppfattning 

 Funktionsnedsättning 

 Sexuell läggning 

 Ålder  

Trakasserier är uppträdande som 
kränker ett barns värdighet och som har 
samband med 

 
 Kön 
 Etnisk tillhörighet 
 Religion eller annan 

trosuppfattning 
 Funktionsnedsättning 
 Sexuell läggning 
 Könsöverskridande identitet 

eller uttryck 
 Ålder 

Kränkande behandling är uppträdande 
som kränker ett barns värdighet, men som 
inte har samband med någon 
diskrimineringsgrund. 

 
Det kan vara att 

 
 Retas 
 Mobbas 
 Frysa ut 
 Knuffas 
 Rycka någon i håret 
 Mm 

 
Både förskolepersonal och barn kan göra 
sig skyldiga till kränkande behandling. 
Mobbning förutsätter att den som utsätts, 
kränks vid upprepade tillfällen, vilket 
skiljer mobbning från andra former av 
kränkningar. Vidare råder en obalans i 
makt mellan den som mobbar och den 
som utsätts för mobbning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

Nulägesanalys – Bäckalidens förskola:  
Nedan kartläggning över riskområden och aktuella åtgärder är framtagna utifrån Trivselenkäter 
och Trygghetsvandringar. Detta avsnitt revideras regelbundet.  
 

Riskområden Mål Aktuell åtgärd för att motverka diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling på 
förskolan 
 

Ansvar 

Diskriminering och 
kränkande 
behandling  

Alla pedagoger är 
goda förebilder. 
Professionell i 
alla led.  
Ökad förståelse, 
kunskap och 
medvetenhet.  

Alltid vara uppmärksamma och vara närvarande för 
att vägleda barnen till ökad förståelse. Prata med 
barnen om olika känslor. Ok att visa känslor, men 
visa p vilket sätt man hanterar känslor gentemot 
varandra. Viktigt att våga säga stopp, verbalt eller med 
tecken. Vi använder litteraturen och material om 
barnkonventionen, barns rättigheter, flera olika 
aktiviteter så som drama, lek och skapande. Samtal i 
olika forum och i uppkomna situationer. Områden 
inomhus och utomhus stängs av i och med att 
pedagogantalet minskar i slutet av dagen. Detta för att 
det ska vara bemannat på de platser barnen är vid. 

All personal.  

Entréer och hallar  Inga konflikter 
eller kränkningar 
sker  

Alltid en vuxen som är med och kan se barnen när de 
är där. Överblick för entré och inre hallområde. 
Organisera och strukturera.  
Slussa ut barnen i smågrupper.  

All personal 

Toaletter  Integritet och 
trygghet för varje 
barn  

Det är alltid en vuxen som är med när det är barn vid 
toaletterna. Vi meddelar varandra var vi är och sprider 
oss i lokalerna. Ordinarie personal är de som hjälper 
enskilda barn vid toalettbesök.  

Personal som 
känner barnet väl 
(ordinarie eller vik 
som varit länge/ 
ofta).  

Gårdens gavlar Alltid personal 
vid gavlarna  

Personalen fördelar sig över hela gården så att det 
alltid finns personal där barnen är.  
Personalen har god överblick över gården. 

All personal  

Bakom båten  Alltid personal 
bakom båten 

Personalen fördelar sig över hela gården så att det 
alltid finns personal där barnen är.  
Personalen har god överblick över gården. På 
eftermiddagen, när pedagoger och barn har börjat gå 
hem, stängs delar av gården av (vid behov).  

All personal  

Bakom förrådet Alltid personal 
bakom förrådet 

Personalen fördelar sig över hela gården så att det 
alltid finns personal där barnen är.  
Personalen har god överblick över gården. Området 
stängs av vid behov (färre pedagoger vid slutet av em 
t ex).  

All personal  
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Nulägesanlys – Svanhöjdens förskola 
Nedan kartläggning över riskområden och aktuella åtgärder är framtagna utifrån Trivselenkäter 
och Trygghetsvandringar. Detta avsnitt revideras regelbundet.  
 

Riskområden Mål Aktuell åtgärd för att motverka diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling på förskolan 

Ansvar 

Hela förskolan, 

både inne och ute. 

 

 

Minimera 

diskrimineringar 

bland barn-barn, 

vuxen-barn,  

vuxen-vuxen. 

Personalens attityd, bemötande och förhållningssätt 

är viktigaste faktorn för att trygga barnens vistelse i 

förskolan. 

Aktiva närvarande pedagoger hela dagen.  

Det finns alltid en pedagog som följer barnen och är 

med i lek, aktivitet och planerad verksamhet. 

Vi har uppsikt och är med barnen i olika rum och 

lekområden. Vi roterar ute och inne. Vi tittar och 

rör oss på ställen där barnen kan vara utan insyn, ex 

bakom förråd, husgavlar och buskage mm. 

Diskussioner inom personalgruppen om aktuella 

händelser och hur vi kan förebygga samt åtgärda så 

att det inte sker igen. 

Öppen dialog och kommunikation oss pedagoger 

emellan. Vi berätta vad vi ser och påminner 

varandra om att ha fokus barnen, och att cirkulera 

så att vi har uppsikt över barnens lek och aktiviteter.  

All personal 

 

 

 

 

 

 

 

Kapprum och 

toaletter 

Integritet, tryggt 

och säkert 

Vi undviker kösituationer. På- och avklädning sker i 

mindre grupper, och tillsammans med en pedagog. 

Tvättning och toalettbesök sker i liten grupp, 

tillsammans med en ordinarie personal. 

All personal 

Smårum och 

lekvrår 

Tryggt och säkert En personal har alltid uppsikt i och mellan 

förskolans olika rum och lekvrår. 

All personal 

Skapa arbetsro 

Minska stressen 

Fokus barngruppen. 

Ökad närvaro. 

Aktiva närvarande nyfikna pedagoger. Teamet 

planerar, organiserar, strukturerar och skapar dagliga 

rutiner så att stressen minimeras. 

Kollegial handledning. Om behov uppstår sker 

samtal och vägledning i samverkan med 

ledning/chef.   

All personal 

Aktivt arbete 

för ökad 

närvaro. 

Skolledning 

involveras. 
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Nulägesanalys – Ältadalens förskola:  
Nedan kartläggning över riskområden och aktuella åtgärder är framtagna utifrån Trivselenkäter 
och Trygghetsvandringar. Detta avsnitt revideras regelbundet.  
 

Riskområden Mål Aktuell åtgärd för att motverka diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling på 
förskolan  

Ansvar 

Diskriminering och 
kränkande 
behandling  

Alla pedagoger är 
goda förebilder. 
Professionell i 
alla led.  
Ökad förståelse, 
kunskap och 
medvetenhet.  

Alltid vara uppmärksamma och vara närvarande för att 

vägleda barnen till ökad förståelse. Prata med barnen 

om olika känslor. Ok att visa känslor, men visa p vilket 

sätt man hanterar känslor gentemot varandra. Viktigt 

att våga säga stopp, verbalt eller med tecken. Vi 

använder litteraturen och material om 

barnkonventionen, barns rättigheter, flera olika 

aktiviteter så som drama, lek och skapande. Samtal i 

olika forum och i uppkomna situationer. Områden 

inomhus och utomhus stängs av i och med att 

pedagogantalet minskar i slutet av dagen. Detta för att 

det ska vara bemannat på de platser barnen är vid. 

All personal.  

Förskolans gård. 
 
Bakom gräskullen.  
 
Bakom uteförrådet. 
 
I och bakom småhus. 

Inga kränkningar 
eller tillbud. 

Personalens attityd, bemötande och förhållningssätt är 

viktigaste faktorn för att trygga barnens vistelse i 

förskolan. Aktiva närvarande nyfikna pedagoger hela dagen. 

Personalen ska fördela sig och följa barnen över hela 
gården så det alltid är vuxna vid och i närheten av 
barnen. En pedagog är alltid med en grupp barn, vid de 
olika lekområdena/stationerna. 
Personalen cirkulerar och befinner sig där barnen är.  
Vi är uppmärksam, kommunicerar, visar och påminner 
varandra om att fördela oss på olika platser. 

All personal 

Klättring 
Rutschkana 
Fasta vippgungor 

Minimera tillbud 
eller fallolyckor. 

En pedagog är alltid med om och när barn klättrar. 
Kan pedagog inte vara med, föreslås barn annan 
aktivitet. 

All personal 

Entréer och 
trapphallar  
 
(se rutindokument) 

Inga konflikter 
eller kränkningar 
sker  

Vi undviker kösituationer. På- och avklädning sker i 
färggrupp och mindre grupp. Alltid en vuxen som är 
med och kan se barnen när de är där. Överblick för 
entré och inre hallområde. Organisera och strukturera.  
Slussa in/ut samt upp/ned barnen i smågrupper. samt 
alltid tillsammans med en pedagog.  
1 pedagog går före 1 pedagog går efter. 

All personal 
 

Toaletter 
(se rutindokument) 

Integritet, tryggt 
och säkert för 
varje barn 

Tvättning och toalettbesök sker i liten grupp.  
Det är alltid en vuxen som är med när det är barn vid 
toaletterna. Vi meddelar varandra var vi är och sprider 
oss i lokalerna. Ordinarie personal är de som hjälper 
enskilda barn vid toalettbesök. 

Ord.pedagog 
el vik som 
varit länge 
och känner 
barnet väl. 

Smårum och lekvrår Tryggt och säkert En personal har alltid uppsikt i och mellan förskolans 
olika rum och lekvrår. 

All personal 
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Främja – Förebygga – Åtgärda  

Enheten har en Åtgärdstrappa, se ovan.  

Främjande arbete  Förebyggande arbete  

 Syftar till att förstärka respekten för allas lika värde 

 Omfattar alla diskrimineringsgrunderna 

 Riktas mot alla och bedrivs utan förekommen 
anledning 

 Är en naturlig del i det vardagliga arbetet 

Det främjande arbetet är det vi alltid gör. Det pågår hela tiden. Vårt 

förhållningssätt, traditioner, lära kännaveckor, vänliga veckor, det 

dagliga arbetet, de viktiga mellanrummen, planering av projekt, 

aktiviteter etc.  

Det främjande arbetet ska skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö 

på förskolan.  

Både barn och personal ska i både ord och handling visa respekt för 

allas lika värde. 

Vår värdegrund – Lika Unika allas lika värde och våra värdeord är 

en viktig del i det främjande arbetet.  

 Syftar till att avvärja risker för diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling 

 Omfattar endast områden som i en kartläggning av 
verksamheten identifieras som riskfaktorer 

 

Här utgår vi från vår Nulägesanalys och analys av Trygghetsenkäten 

och sätter in aktiviteter. Vi kan även utgå från områden som 

kommer upp i Trygghetsteamet eller i teamet/avdelningen. 

De förebyggande åtgärderna måste bygga på kunskaper om barnens 

relationsarbete och hur trakasserier och kränkningar uppstår.  

Här ligger fokus på att avvärja risker för diskriminering, trakasseri 

och kränkande behandling.  

Alla som arbetar i skolan måste ha kunskap om innebörden av 

diskriminering, trakasseri och kränkande behandling.  

Det är viktigt att vi tar del av aktuell forskning för att kunna 

utveckla våra metoder för t ex. kartläggning.  

 
 
Det främjande arbetet för oss på enheterna kan vara:  

Alla som arbetar på Bäckaliden, Svanhöjden och Ältadalen fsk utgår från våra ledord,         Lika 

Unika Allas lika värde. Det är grunden för all vår planering och genomförande av aktiviteter, 

projekt och undervisning.  

 Vi bemöter alla med respekt och tillit 

 Vi utgår alltid från vår värdegrund – Lika Unika Allas lika värde och våra värdeord i ryggsäcken.  

 Vi har diskussioner i barngruppen kring Allas lika värde.  

 Våra värdeord och Lika Unika är grunden i all vår planering av pedagogisk verksamhet och övrig 

verksamhet  

 Vi har ett normkritiskt förhållningssätt  

 Alla vuxna är goda förebilder i sitt agerande  

 Coacha barnet så att barnet kan coacha kamrater till ett kamratligt förhållningssätt. 

 Vi håller Trygghetsstrategin levande genom att tala om den och dess innehåll med barn och 

vårdhandshavare 

 Vi har vårt dokument Förhållningssätt och förväntningar som vi aktualiserar med barnen och 

vårdnadshavare  

 Vi talar med barnen om konsekvenser om de inte följer våra förväntningar 

 Teamet skapar regler  

 Vi har föräldramöten där Trygghetsstrategins innehåll lyfts 
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 Vi återkopplar till barnen när vi träffat föräldrar och talat om Trygghetsstrategin  

 Vi har samtal med varje barn om dagen på förskolan  

 Vi har utvecklingssamtal  

 Vi har en miljö som gynnar barnens dag i förskolan och skapar en god arbetsmiljö 

 Vi använder gruppstärkande övningar, drama, forumspel, sociala berättelser vid behov 

 Vi inspireras av Ross Greenes metoder – Barn gör rätt om de kan  

 Förskolan respekterar barns kroppsliga integritet i förskolans dagliga hygienskötsel och vila samt 
integritet när det gäller dokumentation i ord och bild.  

 I förskolan möts barn med respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld.  

 Förskolan skapar en lek- och lärmiljö på förskolan som erbjuder de bästa förutsättningar för god 
samvaro och utveckling för varje barn. 

 Uppmärksamma i vilka ”hörnor” barnen leker och se till att det är en pedagog närvarande. 
Pedagogerna har uppsikt över de utrymmen där barn befinner sig, gäller både inomhus och 
utomhus. 

 Låta barnen leka och lära känna varandra över avdelningarna. 

 Arbeta med dagsrutiner och riktlinjer för Trygg och Säker Förskola. 

 Träna barnen i att lyssna på sina egna känslor, att kunna säga ifrån, och att sätta ord på sin känsla. 

 Har samlingar och samtal där barnen får lära sig respektera varandra integritet. 

 Träna barnen i att säga stopp om det är något barnet inte vill vara med om. 

 Barnets vilja om fysisk närkontakt, kramar och pussar i förskolan ska vara barnets eget val, och ett 
Nej, eller ett tecken för Stopp ska respekteras av både barn och pedagoger.  

 Uppmuntra barnen i att hämta hjälp av en vuxen, om något sker och att berätta om eventuella 
missförhållanden.  

 Ordinarie personal och för barnet väl känd vikarie är den som sköter blöjbyten eller vid behov 
assisterar barnet vid toalettbesök. Lämpligt att fråga barnet ”Får jag byta blöja på dig”–eller vill du 
att någon annan hjälper dig?. Invänta barnets svar för att värna barnets känsla av trygghet och 
integritet. 

 Ordinarie personal och för barnet väl känd vikarie är den som har vilan. Inhyrda vikarier eller 
praktikpersoner är inte själva på vilan.  

 Kösituationer undviks, ex vid påklädning/avklädning, skötrumsbesök, toalettbesök.  

 Vid behov och ex under inskolningsperioden bestämma barnens platser vid tex. matsituation, 
samling och dela in barnen i mindre grupper utifrån olika former av teman, projekt- och 
gruppaktiviteter.   
 

Förebyggande arbete  

Varje nytt läsår inleds med Lära kännaveckor där varje Team gör upp en plan för hur 

Trygghetsstrategin, Förhållningssätt och förväntningar, Teamens regler ska gås igenom och 

hanteras med barnen. Vid föräldramöte tar Teamet upp Trygghetsstrategin och 

Förväntansdokumentet.  

 Vi har en god plan för de viktiga mellanrummen  

 Har goda aktiviteter vid utevistelse på gården  

 Pedagogen bestämmer platser i matsalen eller på avdelningen vid lunch och mellanmål 

 Vi arbetar med olika metoder för att träna barnen i att säga NEJ 

 Vi uppmuntrar barnen att berätta när något inträffat 

 Vi organiserar verksamheten så inte kösituationer uppstår 

 Pedagogerna bestämmer gruppindelningar vid t ex. grupparbeten/gruppaktiviteter 
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 Trygghetsteamet genomför trygghetsenkäter 2 gånger per läsår 

 Trygghetsteamet genomför trygghetsvandringar 

 Vi har en Nulägesanalys som revideras löpande  

 Pedagogerna inspireras av Ross Greenes metoder – Barn gör rätt om de kan. 

 

Upptäcka Utreda 

Åtgärda  

Förskolan behöver skapa förutsättningar för att 

upptäcka diskriminering, trakasseri och kränkningar.  

Regelbundna kartläggningar.  

Att ha ett framgångsrikt Främjande och förebyggande 

arbete kan vara grunden för att upptäcka.  

Visst språk eller sätt att vara kan t ex. bli normaliserat 

vilket är något man måste uppmärksamma. Det är 

viktigt att få fatt i vad som är ”skoj” och vad som kan 

vara en kränkning. Ibland talas om Skojbråk – det kan  

t ex. bli en normalisering om vi tillåter skojbråk som 

sedan kan gå överstyr.  

Normalisering kan hindra upptäckten av kränkningar.  

 Alla på förskolan måste vara vaksamma och 

fånga upp språk, beteende, jargong som inte är 

önskvärd.  

 De viktiga mellanrummen är platser där vi kan 

upptäcka ett oönskat beteende.  

 Vuxennärvaro är viktig.  

Det är viktigt att Trygghetsstrategins olika delar är välkända av alla 
som arbetar inom förskolan.  
 
I Åtgärdstrappen går att läsa om de olika stegen och ansvar.  
 
Teamet och medarbetaren har ett stort ansvar och det är viktigt att 
Teamet skapar rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda.  
Förskolläraren har ett extra ansvar då det som sker vid aktiviteter, 
mellanrummen, projekt då det kan påverka barnets utveckling.  
 

 Alla måste agera snabbt. 

 Alla måste agera för att få stopp på kränkningen.  

 Alla måste agera för att se till att kränkningen inte upprepas. 

 Hemmen måste kontaktas tidigt i processen. 

 Vid kränkning måste anmälan ske till Rektor och 
Huvudman. 

 Varje Team har en representant i Trygghetsteamet som ska 
ha extra kunskap om det utredande och åtgärdande arbetet. 

 Dokumentation är viktig och Teamen måste hitta rutiner för 
hur utredningar dokumenteras. 

 När Teamen träffar hemmen finns en blankett för 
dokumentation som ska användas.  

 När vi får reda på att en kränkning förekommit och 
händelsen har utretts ska vi på ett tydligt sätt förmedla till 
den som utsatt att detta inte på något vis ä rett acceptabelt 
beteende.  

 
Dokumentationen ska innehålla:  

 Vad har hänt 

 Datum 

 Beskriv konkreta händelser  

 Vem/Vilka var inblandade 

 Hur har de inblandade agerat 

 Andra viktiga synpunkter och tankar som kommer fram  
 
Utifrån utredningen gör utredarna en plan för det vidare arbetet. 
Här ska även ingå hur ärendet ska följas upp.  
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Åtgärdande arbete 

Se ovan i tabellen.  

Varje medarbetare måste agera kraftfullt för att stoppa kränkningar. Alla måste Reagera – Agera 

och Åtgärda.  

 Stoppa kränkningar omedelbart 

 Dokumentera utifrån Trygghetstrappan  

 Anmäla till Rektor och Huvudman i Ärendehantering 

 Alltid ingripa vid ett oönskat beteende – inte gå förbi 

 Kontakta hemmet tidigt i processer 

 Följa Trygghetstrappan  

Olika typer av samtal  

 Direkt tillsägelse – kort markering av vuxen  

 Trepartssamtal – Vuxen och de berörda träffas och samtalar om det inträffade 

 Kort allvarssamtal – Vuxen har enskilt samtal med barnet. Föräldrar kontaktas 

 Allvarssamtal – När det hänt grövre kränkningar. Det ska tydligt framgå i samtalet att det 

som personen gjort ska upphöra omgående. Samtalet kommer att följas upp. Föräldrar 

kontaktas.  

 
Kompetensutveckling – Fortbildning 

 Gemensamma föreläsningar för all personal  

 Intern utbildning om Trygghetsstrategin  

 Intern utbildning om Ross Greenes metoder 

 Medabetaren kan be om individuell fortbildning 

 Trygghetsteamet kan handleda personal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

Bilagor 
 
 

Handlingsplan vid bråk, konflikter, trakasseri, kränkande behandling mellan några parter 
eller på gruppnivå: 
 
Den medarbetare som bevittnar/får kännedom om ovan händelse, har det inledande uppdraget att lösa 
konflikten. 
 

Kartläggning 
1. Samtala enskilt med de berörda barnen, vad har hänt? Lyssna till alla inblandade. 
Åtgärda 
2. Genomför allvarssamtal med berörda parter enskilt.  
Vi arbetar utifrån Direkt tillsägelse, trepartsamtal, allvarssamtal. Samtalen anpassas utifrån ålder och 
mognad och vid behov ska föräldrar vara med vid dessa samtal 
Föräldrar 
3. Informera föräldrar om de förda samtalen  
Följ upp 
4. Utvärdera och följ upp med berörda parter, kontakta föräldrar igen vid behov 
Dokumentation 
5. Dokumentera på Händelserapport vid större händelser, lämnas till rektor 
Gå vidare 
6. Vid behov koppla in andra stödfunktioner såsom trygghetsteamet, skolledningen, BHT etc.  
 Vid behov ta hjälp av annan medarbetare.  
 

 
Konflikt med och mellan barn  
Förhållningssätt  
 
Det är viktigt att ha en positiv syn till barnens förmåga att själva klara av att lösa  
sina konflikter. Genom ett demokratiskt förhållningssätt och genom att visa  
respekt blir barnen involverade och ansvarstagande i konfliktlösning. Våra  
förväntningar ska vara levande.  
 

 Vi hjälper och stödjer varandra för att underlätta konfliktlösning.  

 Vi diskuterar och följer upp förväntningarna individuellt och i grupp.  

 Vi involverar föräldrar på föräldramöten.  

 Vi förväntar oss att föräldrar stödjer förskolans arbete.  

 För att förebygga konflikter på fri tid i förskolan har vi väl fungerande uteverksamhet med 
närvarande vuxna.  

 För att undvika annan kränkande behandling och trakasserier ansvarar vuxna för 
gruppindelningar.  

 Pedagogerna fördelar sig och är goda förebilder. En pedagog finns alltid med och har uppsikt 
över samtliga rum och lekområden både inomhus och utomhus. 
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Handlingsplaner Trygghetsteamet:  

Vi följer en egen framtagen modell som bygger på flera modeller. Enligt Skolverket finns det inte 

idag en enskild modell som fungerar till 100%.  

Trygghetsteamet tar över ärenden på förskolan när det klassas som mobbning. Mobbning är 

trakasserier som på ett systematiskt och planerat sätt utförs mot en eller flera personer. Att utföra 

mobbning kan handla om makt, men de som utsätter för mobbning har ofta en avsaknad av god 

empati enligt Skolverket. Mobbare behöver ofta medlöpare till sin hjälp, den tysta massan som 

står bredvid och ser på eller hejar på utan att ingripa därför är det viktigt att även dessa hanteras i 

ett identifierat mobbningsärende.  

Vårt utgångsläge är alltid – Lika Unika Allas lika värde och den gyllene regeln – Behandla andra 

som Du själv vill bli behandlad.  

I ett mobbningsärende finns:  

 Den eller de som utsätts 

 Den eller de som utsätter 

 Medlöpare till de som utsätter 

Trygghetsteamet kliver in i Åtgärdstrappans steg 5. Trygghetsteamet tar över.  

Trygghetsteamet utser två personer som äger ärendet – det ska vara icke välkända personer för 

eleverna, dvs. ej klasslärare eller skolpedagog om dessa sitter med i Trygghetsteamet. De personer 

som äger ärendet från Trygghetsteamet ansvarar för alla samtal, uppföljning, kontakt med 

hemmet och dokumentation.  

Utredning 

1. Ta del av all befintlig dokumentation 

2. Tala med berörda pedagoger för att skaffa mer information  

3. Ringa in den/de som är utsatta 

4. Ringa in den/de som utsätter 

5. Föra samtal med den/de som blir utsatt – enskilt. Låt personen i lugn och ro sätta ord på det som 

den känner, upplever och som inträffäat.  

6. Kontakta hemmet till den/de som blir utsatt samma dag 

7. Föra samtal med den/de som utsätter – enskilt. Även de som den som utsätts uppger, det kan 

framkomma nya namn.  

Samtal med den/de som blir utsatt:  

 Berätta vilka Ni är och att Ni kommer från Trygghetsteamet  

 Berätta att Ni är där för att hjälpa personen 

 Visa empati och lyssna  

 Var beredd på att avlasta de utsatta barnet för ev. skam och skuld 

 Visa tydligt att Ni finns där nu för att hjälpa till och kommer inte sluta förrän kränkningarna 

upphört  

 Beskriv vad som kommer hända – processen 
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 Var lyhörd för den utsattes vilja och förslag på åtgärder 

I förskolan är det viktigt att tidigt involverar föräldrar.  

Anpassning av alla samtal måste ske utifrån barnets ålder och mognad.  

 

Samtal med den/de som utsätter – Allvarssamtal:  

 Vi heter XXXX och kommer från Trygghetsteamet 

 Varför tror Du vi vill tala med Dig? Låt personen tänka och själv berätta.  

 Om personen inte kommer fram till något – tala då om tydligt varför detta samtal sker.  

 Personen kan kort få ge sin bild.  

 Ni är mycket tydliga med att detta oönskade beteende ska upphöra samma dag, i samma stund 

som personen lämnar rummet. Det blir ett avtal.  

 Var mycket tydlig med att alla former av kränkningar är oacceptabla 

 Lyssna på ett respektfullt sätt 

 Led samtalet så att beskrivningar av kränkningar blir tydliga 

 Visa på att skolan tar allvarligt på det som framkommit och har en tydlig strategi som nu kommer 

följas – det ska inte hända igen 

 Var lyhörd för de eventuella förslag som den som utsätter har 

I förskolan är det viktigt att tidigt involverar föräldrar. 

Anpassning av alla samtal måste ske utifrån barnets ålder och mognad.  

 

Utredningen ska ge svar på:  

 ALLT SKA DOKUMENTERAS  

 Dokumentation läggs i barnmappen som bitr. rektor ansvarar för.  

 Anmäl direkt när ärendet hamnar på Ert bord i Ärendehantering – till huvudman. Även om detta 

är gjort tidigare. Nu går ärendet in i ny fas och Ni är ägare av ärendet.  

 En slutgiltig rapport skrivs när ärendet är utrett och klart 

 

 Vad har hänt – beskriv konkreta händelser 

 Vem/vilka är inblandade 

 Vilka är initiativtagare 

 Hur såg processen ut  

 Hur har de inblandade agerat 

 Hur upplever de inblandade att representanter från skolan agerat 

 Andra viktiga synpunkter 

 Har mobbningen upphört 

 Behöver vidare åtgärder vidtas 

 Annat som kan vara bra att ha med i rapporten 

 Vad kan vi dra för slutsatser 

Andra samtal som Trygghetsteamet kan ha:  

 Trepartsamtal – stötta ett Team och ha ett Trepartsamtal där Ni leder samtalet. En utsättare och 

en som blivit utsatt deltar.  
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 Direkt tillsägelse – en tydlig markering att det oönskade beteendet inte är acceptabelt.  

 Kort allvarssamtal – ett kort allvarssamtal enskilt med en som utfört ett oönskat beteende.  

Så fort en representant från Trygghetsteamet har ett samtal med en elev kontaktas hemmet samma 

dag.  

 
Anne Sjö – Rektor Sigfridsborgs skolenhet   
2017-12, 2018-06, 2019-08, 2020-03  


