
  

Plan mot kränkande behandling för Älta skolas 

förskoleklasser.  

  

Inledning  

Älta skolas plan mot kränkande behandling ligger till grund för ”Plan mot kränkande 

behandling för Älta skolas förskoleklasser”.  

Begrepp, lagar, regler, och skolans mål, se Älta skolas plan mot kränkande behandling. Älta 

skolas förskoleklasser har en samlad skoldag, vilket innebär att förskoleklassverksamheten 

och fritidshemsverksamheten kompletterar varandra under hela dagen.  

Vårt förhållningssätt  

Skolans pedagoger ska utifrån ett ständigt pågående värdegrundsarbete sträva efter att alla  

elever (Lgr 11):  

• respekterar andra människors egenvärde.  

• känner trygghet, lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.  

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation.  

• Grundläggande värderingar och ordningsregler  

• Vi har grundläggande värderingar som vi går igenom med eleverna varje termin.  

• Vara snälla mot varandra.  

• Alla har rätt till trygghet, arbetsro och matro.  

• Alla använder ett vårdat språk.  

• Söker hjälp av vuxen vid olösta konflikter.  

• Ingen ska behöva vara ensam.  

Utifrån dessa grundläggande värderingar är eleverna delaktiga i att utforma klassens egna  

trivselregler.  

 

Verksamhetens långsiktiga mål  

Vi ska tillsammans skapa ett gott klimat.  

Viktigt är allas lika värde i en trygg, positiv och harmonisk miljö.  

Älta skolas förskoleklasser skall vara helt fri från diskriminering, trakasserier och  

kränkande behandling.  

Älta skolas förskoleklasser ska vara en plats där man träffar vänner - både barn och vuxna.  
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Förebyggande arbete  

Vi minimerar risken för kränkningar, genom att vi möter och ser barnen varje dag när de 

vistas i förskoleklassen. Värdegrunden finns kontinuerligt med i vårt arbete. Vi är lyhörda för 

de stämningar, grupprocesser och attityder som kan förekomma. Vi är extra observanta i 

den fria leken där konfliktsituationer kan uppstå.  

Förskoleklassernas verksamhet och organisation utformas på ett sätt som främjar goda 

relationer och trygga lärmiljöer.  

För att uppnå detta gör vi på följande sätt:  

• Samtalar om känslor och om hur man löser konflikter.  

• Leker gruppstärkande lekar och har samarbetsövningar.  

• Dramatiserar.  

• Ger barnen tillfällen till diskussion.  

• Har ett demokratiskt arbetssätt.  

• Återkommande utvärderingar med elever och pedagoger.  

• Alla pedagoger är goda förebilder.  

• Alla elever är alla pedagogers ansvar. Vi har regelbundna arbetslagsmöten.  

• Pedagogerna samarbetar kring barnen vilket ger en bra helhetsbild över skoldagen.  

• Vi har utvecklingssamtal och föräldramöte.  

• Vi hälsar alltid på varandra.  

• Vårt arbete utgår ifrån barnens intresse oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, 

funktionsnedsättning, religion eller trosuppfattning.  

• Vi samtalar och diskuterar med barnen om olika miljöer i samhället.  

• Vårdnadshavare och anhöriga bjuds in till olika aktiviteter några gånger per läsår.  

  

Upptäcka, utreda och åtgärda  

När en elev, förälder påtalar eller en pedagog upptäcker att någon blivit utsatt för 

trakasserier eller annan kränkande behandling, ska pedagogerna snarast vidta passande 

åtgärd. Det är viktigt att pedagogerna är lyhörda, så att eventuella missförhållanden 

upptäcks tidigt. Pedagogerna ska utreda och dokumentera vad som gjorts och vidta 

eventuella ytterligare åtgärder. Rapport till Trygghetsteam och rektor.  

Dokumentation  

Vi utgår från Älta skolas Trygghetsteams lila pärm. Pärmen innehåller material som 

pedagogerna behöver för vägledning och dokumentation i arbetet mot kränkande 

behandling. Pärmen har utformats av Älta skolas Trygghetsteam.  

Ansvar  

Alla pedagoger i förskoleklasserna samt rektor som har det yttersta ansvaret.  


