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Likabehandlingsplan 2016 

Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen  
Förskola 
 
Ansvariga för planen  
Förskolechefen 
 
Vår vision  
Till Pusselbitens förskola går alla utan rädsla för att bli utsatt för kränkande 
behandling eller mobbning 
Alla, barn, föräldrar och personal känner till att denna handlingsplan finns. 
All personal arbetar aktivt med förebyggandet av kränkande behandling och vidtar 
åtgärder direkt enligt vår handlingsplan om kränkning uppstår. 
 
Planen gäller från  
2016-01-01 
 
Planen gäller till  
2016-12-31 
 
Barnens delaktighet  
Vi har presenterat för föräldrar vid bl.a. utvecklingssamtal hur vi följer upp och 
arbetar med värdegrunden. 
Vi har använt oss av våra kompis- och trivselregler. 
Samråden fungerade under vårterminen 2015 men har sedan runnit ut i sanden. 
Vår upplevelse av samråden är att det var svårt att få till en bra form och vi kom inte 
vidare. 
Vi har strävat efter att lösa konflikter direkt när de uppstår och har pratat med 
föräldrarna direkt och när vi tycker det känts angeläget. 
Värdegrundsfrågor ligger oss varmt om hjärtat och dagligen pratar och diskuterar vi 
med barnen bl.a läser vi böcker som tar upp olika aspekter. Vi har också köpt in 
”Alfons vänskapslåda” som vi ska ha som ett återkommande arbetsmaterial under 
läsåret. 
 
Vårdnadshavarnas delaktighet  
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Vi informerar föräldrar hur vi arbetar med kränkningar. Föräldrar kan komma med 
förslag eller då något inträffat fylla i ett klagomålsrutin-papper som vi inom några 
dagar måste svara på. Den finns att hämta på vår hemsida. www.pusselbiten.com 
 
 
Personalens delaktighet  
All personal ska kontinuerligt se till att det dokumenteras då kränkningar uppstår. 
Alla skriver ett kränkningspapper när något händer, och det ska inom en månad 
följas upp på nästkommande personalmöte. Om återkommande kränkningar sker 
(mer än 2 ggr) tar vi beslut om åtgärd. 
 
Förankring av planen  
Vi pratar med barnen om att det finns bestämmelser som måste följas och vad de 
innefattar. 
Föräldrarna läser likabehandlingsplanen på vår hemsida och godkänner när de läst 
den. 
Personalen arbetar kontinuerligt med likabehandling. Vi diskuterar om den på 
personalmöten och planeringsdagar.  
 

 

Utvärdering 

Hela Pusselbitens personalstyrka har utvärderat 2015 års likabehandlingsplan på ett 
personalmöte, Gul-Gröna avdelningarna tillsammans och Röd-Blå avdelningarna 
tillsammans. Sedan har förskolechefen gjort en sammanställning.  
Delaktig personal: Pia Lindestam, Monica Tuohimaa, Anette Roos, Lena Jonsson, 
Marie Jonsson, Annica Karlsson, Cissi Edström, Anna Larsson, Jens Edström, Julia 
Wahlund, Sandra Udénius, Emma Varga, Anna-Karin Ivarsson, Anna.Karin Larm, 
Anna-Carin Östrand, Ulrika Ring. 
Vi gick igenom de olika punkterna och utvärderade året som gått. En del saker hade 
vi inte kunnat leva upp till så vi diskuterade andra alternativ för att nå dessa mål. 
Den 2016-11-25 ska vi ha ett personalmöte där Pusselbitens Likabehandlingsplan 
2016 utvärderas. Vi går då igenom vad som fungerat/inte fungerat och hur vi går 
vidare. 
Ansvarig för att detta sker är förskolechefen. 
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Främjande insatser 

Namn  
Pusselbitens kompisregler 
 
Områden som berörs av insatsen  
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet och 
Ålder 
 
Mål och uppföljning  
Alla barn på Pusselbitens förskola ska veta: 
Hur man blir en bra kompis? 
Hur man gör när någon kompis blir illa behandlad? 
Kunna känna empati med andra. 
På planeringsdagarna utvärderar vi hur långt vi kommit och om vi kan utveckla 
kompisreglerna med några ytterligare mål. 
Alfons vänskapslåda. 
 
Insats  
Vi informerar barnen om att Pusselbitens fröknar också har regler att följa, såsom 
likabehandlingsplanen där vi förebygger kränkningar. 
I vårt dagliga arbete diskuterar vi hur vi vill att man är som en bra kompis.  
Vi upprättar regler tillsammans med barnen som alla ska följa. 
När "drabbningar" uppstår tar vi med de berörda till reglerna för att påminna om vad 
som gäller. 
Fröknarna skriver ett kränkningspapper då någon blivit kränkt eller illa behandlad. Vi 
sätter upp bilder på vad man får och inte får göra. 
 
Ansvarig  
Hela personalgruppen 
 
Datum när det ska vara klart  
På planeringsdagen den 25/11-16 
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Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Vi har samlingar med barnen där vi tar upp händelser i verksamheten som rör 
kompisregler. 
På föräldrasamtalen samtalar vi om likabehandlingsplanen/kränkningar. Har barnet 
sagt något hemma som oroar? Finns något som föräldrarna saknar mm 
 
Områden som berörs i kartläggningen  
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet och 
Ålder 
 
Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen 
 
Vi har samlingar med barnen där vi tar upp frågor som rör kompisregler. 
På föräldrasamtalen samtalar vi om likabehandlingsplanen/kränkningar. Har barnet 
sagt något hemma som oroar? Finns något som föräldrarna saknar mm 
 
Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Personalen diskuterar dagligen och på personalmöten. 
 
Resultat och analys 
Både personal och barn tar värdegrundsfrågorna på fullaste allvar.  
Vi i personalen kommer avdelningsvis överens om några frågor som är aktuella att ta 
upp med barnen. Detta gör vi i det dagliga arbetet. 
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Förebyggande åtgärder 

Barnen har fått vara med och arbeta fram ett material som vi lätt ska kunna relatera 
till. Alfons vänskapslåda. 

Vi som personal diskuterar mycket om kränkningar och olika situationer som uppstår. 

 

Rutiner för akuta situationer 

Policy 

Till Pusselbitens förskola går alla utan rädsla för att bli utsatt för kränkande 
behandling eller mobbning 
Alla, barn, föräldrar och personal känner till att denna handlingsplan finns. 
All personal arbetar aktivt med förebyggandet av kränkande behandling och vidtar 
åtgärder direkt enligt vår handlingsplan om kränkning uppstår. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling  
All personal antecknar en händelserapport när en kränkning uppstår. På 
personalmöten diskuterar vi om vi är flera som sett samma kränkningar och om de 
återkommer. Vi går igenom alla händelserapporter på varje personalmöte. 
 
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till  
Barnen kan vända sig till vilken som helst i personalen. 
För föräldrar har vi gjort ett formulär som kan hämtas på vår hemsida. Det lämnas 
sedan till personalen eller anonymt i vår brevlåda. 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn  
Vi använder oss av kompisbilder. Till dom går vi och samtalar med barnen för att de 
ska förstå att det var fel. 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal  
Vi pratar med berörd personal och säger att: Nu såg/hörde jag det här. Det upplever 
jag som en kränkning, hur ser du på det? Sedan följer vi upp så att detta inte 
upprepas. 
 
Rutiner för uppföljning  
Inom en månad ska kränkningarna följas upp och utvärderas.  
 
 

http://www.pusselbiten.com/


                                                                                           
 

6 
 

 
 
Rutiner för dokumentation  
Personalen skriver en händelserapportering som vi går igenom på personalmötena 
kontinuerligt. Vid återkommande kränkningar upprättas en åtgärdsplan. 
 
Ansvarsförhållande  
Förskolechefen och berörd personal. 
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