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Våra förskolor

Eken, Nyängsgatan 2

Kanaljen, Bergsgatan 28

Regnbågen, Genstigen 1

Inledning
Syftet med vår lokala arbetsplan är att tydliggöra Södra förskolans organisation och utgöra vår
gemensamma tolkning av uppdraget, vår verksamhetsidé. Det som följer gäller alla.
Södra förskolan har funnits som förskoleenhet sedan 2007 och består av förskolorna Eken, Kanaljen
och Regnbågen. Ekens förskola kommer att under läsåret att ha två avdelningar med 1-åringar.
Kanaljens förskola kommer att bestå av tre avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år, och Regnbågens
förskola består av sex avdelningar med åldrarna 2-5 år. Under de år som gått sedan 2007 har vi gjort
flera överenskommelser som ligger till grund för denna arbetsplan. Det är t.ex. vår barnsyn, våra
värden, vår organisation i stort och vår Reggio Emilia-inspiration.

Styrdokument
Vårt arbete utgår från Skollag, Lpfö 18 med förarbeten och förtydliganden, Södra förskolans arbetsplan,
och arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
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Utvecklingsområden under kommande
läsår med insatser
Enhetens utvecklingsområden är bestämda utifrån avdelningarnas utvärderingar, observationer,
kompetensutvecklingsönskemål och övriga behov.
1. Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
●
●
●

Göra iordning ett förväntansdokument där rutiner och struktur kring reflektionsunderlag,
analysunderlag, lärloggar i Unikum mm. klargörs
Implementera delarna i förväntansdokumentet på höstens möten.
Rektor tar upp hur vi kan arbeta på ett bättre sätt med implementeringen av mallen Stöd för
nulägesanalys i rektorsgruppen.

2. Utveckla de pedagogiska miljöerna
●
●
●

Dra upp riktlinjer för att dokumentera de pedagogiska miljöerna, samt vad som gäller vid
önskan om förändring
Planera kollegialt lärande i gemensamma forum för att öka kunskapen om rika miljöer
Planerat stöd av pedagogista och ateljérista i arbetslag som behöver det

3. Utveckla det projekterande arbetet
●
●
●
●

Klargöra förväntningar på vad det innebär att arbeta i projekt
Lyfta och reflektera över fler projekt inom vår enhet
Planerat stöd av pedagogista och ateljérista i arbetslag som behöver det
Dra upp riktlinjer för att dokumentera/spara avdelningarnas projekt i Google Drive

4. Pedagogisk dokumentation
●
●
●
●

Klargöra förväntningar kopplat till pedagogisk dokumentation
Lyfta och reflektera över flera projekt inom vår enhet
Planerat stöd av pedagogista och ateljérista i arbetslag som behöver det
Använda boken "Reflektion som motor i förskolans arbete" av Anna Lund som
reflektionsunderlag.

5. Utveckla kunskapen om olika estetiska uttryckssätt
●

Planerade workshops i olika estetiska uttryckssätt

6. Utveckla det interkulturella arbetssättet
●

Utvecklingsområde i kommande läsårs Aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande
behandling

Dessa insatser har vi planerat att genomföra under läsåret 2022-2023 och kommer att utvärderas
kontinuerligt enligt enhetens pedagogiska år.
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Organisation för delaktighet och
inflytande
Delaktighet och inflytande kan ses ur både barns och vuxnas perspektiv. För barnens del har vi grunden
i vår barnsyn - vi strävar efter att göra barnen delaktiga i beslut som gäller deras vardag på förskolan.
Delaktighet i ett vuxenperspektiv är både en rättighet och en skyldighet. Det är allas ansvar att göra
delaktighet möjlig och att göra sig delaktig.
För att möjliggöra delaktighet och inflytande för vuxna har vi byggt en öppen och tydlig organisation
där all information alltid ska vara tillgänglig för alla, och våra möten förberedda så att frågor som ska
behandlas är kända i förväg.
Vårt viktigaste forum för allas inflytande är PUG (Pedagogiska utvecklingsgruppen). Alla har rätt att föra
upp frågor på gruppens dagordning och möjlighet att diskutera frågorna i förväg med varandra och
med arbetslagets PUG-representant. Det är i PUG vi tar beslut om t.ex. kommande u-möten
(utvecklingsmöten), studiedagar, gemensamma teman, den pedagogiska miljön samt inköp.
För att alla i förväg ska veta vad nästa möte handlar om, och ha möjlighet att ta ställning till frågorna
och prata med andra om det, läggs all information, mötesförberedelser och anteckningar från möten,
ut på Google drive.

Barnsyn
Vår strävan är att alla beslut och varje handling i förskolornas vardag grundar sig på den barnsyn vi
kommit överens om.
Vi väljer att se barn som kompetenta, nyfikna och förväntansfulla individer,
som tillsammans med andra utforskar och försöker förstå omvärlden.
För oss betyder det att vi måste sträva efter:

● att möta barnen med lyhördhet, respekt och glädje
● att barnen ska göras delaktiga i beslut som rör deras vardag
● att erbjuda en stimulerande pedagogisk miljö som ger näring åt fantasi,
kreativitet och lusten att lära
Att formulera en gemensam barnsyn får konsekvenser. Vi blir tvungna att betrakta oss själva och vårt
arbete i en spegel konstruerad av våra påståenden om, och vår förståelse av, barns kompetens. Det är
en överenskommelse som förpliktigar oss att i allt vi gör ha förväntningar på att barnen klarar av det.
Det gör oss också tvungna att skapa förutsättningar för barn att bli kompetenta. Det handlar om att
bygga upp en miljö och en organisation som är lyhörd för barn och ger dem den tid de har rätt till. Tid
att undersöka, tid att uttrycka sig, tid att prova och tid att göra val.
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Kunskapssyn
Vi väljer att se kunskap som något vi konstruerar i samspel och samtal med andra. Kunskapssynen har
kopplingar till vår barnsyn. När vi väljer att se barn som kompetenta och nyfikna får det konsekvenser
för hur vi kan tänka kring hur de lär sig och på vilka sätt vi kan stödja och utmana dem i deras
kunskapskonstruerande.
Vi uppmuntrar barnen att ta hjälp av varandra och att dela med sig av sina kunskaper och upptäckter. Vi
reflekterar över på vilka sätt vi kan understödja barns relationsbyggande och vilka platser och forum för
möten och samarbete vi har eller kan skapa på varje avdelning.

Våra värden
Delaktighet
För oss betyder delaktighet att alla ska ha möjlighet att mötas och delta i dialog och demokratiska
beslut. Att man deltar utifrån sina egna förutsättningar och sin egen förmåga, att alla får vara med och
att allas medverkan behövs. Delaktighet inkluderar ett ansvar för alla att göra sig delaktiga.
I det dagliga arbetet i förskolan ska vi arbeta för att

−
−
−
−

låta barnens åsikter och tankar bli hörda och respekterade
använda dokumentation för att synliggöra verksamheten för både barn och vårdnadshavare
kontinuerligt dokumentera utbildningen i vår digitala lärplattform Unikum
all personal har tillgång till PUG:s dagordning och har möjlighet att påverka den inför varje möte.

Välkomnande
Vårdnadshavare och barn ska känna sig välkomnade när de kommer till förskolan. De ska mötas av en
inbjudande miljö och ett positivt bemötande. Vi kan koppla det till vår barnsyn där det står att barnen
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ska mötas med lyhördhet, respekt och glädje. De ska bli sedda och inkluderade i en verksamhet för alla
barn. Det är ett förhållningssätt som är var och ens ansvar.
I det dagliga arbetet i förskolan ska vi arbeta för att

−
−

vi alltid tar oss tid att möta, se och prata med både barn och vårdnadshavare när de kommer till
förskolan.
vi är tydliga med hur vi i samråd med vårdnadshavare väljer att ta emot dem och deras barn och att
det kanske inte alltid innebär att de möts i tamburen

Trygghet
Trygghet kan ses ur olika perspektiv, både barnens, vårdnadshavarnas och pedagogernas.
Inskolningen är en viktig grund för att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga. Vår närvaro och
vårt lugn är viktigt. Trygghet är något som byggs upp - det tar tid att lära känna varandra. Genom vårt
bemötande skapar vi förutsättningar för barnens trygghet. Vi måste ge barnen känslan att de duger
som de är och att vi finns där när de behöver oss.
Trygghet kan också skapas med hjälp av organisation och rutiner som gör att förskoledagen blir
förutsägbar.
Vårdnadshavarna blir trygga om barnen är trygga och genom att vi har en organisation där vi strävar
efter att barn och pedagoger följs åt.
I det dagliga arbetet i förskolan ska vi arbeta för att

−
−
−

förskolans rutiner är tydliga och väl kända för barn, vårdnadshavare och pedagoger.
relationer mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare understöds och utvecklas.
på allvar ta till oss vårdnadshavarnas synpunkter

Mångfald
För oss innefattar mångfald ett ställningstagande för allas lika värde oberoende av kön, etnisk
tillhörighet, social bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
funktionsnedsättning och ålder.
Vi ser olikheter som något berikande och måste därför ge barnen möjlighet att leva och uppleva värdet
av mångfald och olikhet. De måste få tillgång till många olika perspektiv, många olika sätt att uttrycka
sig på och många olika språk och traditioner att förundras över och glädjas åt.
Arbetet börjar med vårt bemötande av barn och vårdnadshavare och fortsätter med att skapa en
inkluderande och berikande pedagogisk miljö med många platser att mötas, förhandla, och lära
tillsammans.
I det dagliga arbetet i förskolan ska vi arbeta för att

−
−
−
−

ta tillvara allas olika erfarenheter, kompetenser och tankar
vara lyhörda och nyfikna i mötet med alla som vi möter på vår förskola
ge barnen möjlighet att lära av och med varandra
ge barnen möjlighet att vara olika i olika sammanhang

Lyhördhet
Att vara närvarande, aktivt lyssnande, inkännande och se och höra vad som händer.
Vi behöver träna vår lyhördhet, använda vår erfarenhet och ha fokus för att kunna observera och
dokumentera på ett sätt som tar oss vidare i vårt arbete.
I det dagliga arbetet i förskolan ska vi arbeta för att
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−
−
−
−

utveckla vår lyhördhet
vara observanta och lyhörda för det vårdnadshavare och barn uttrycker
utveckla vårt arbete tillsammans med barnen genom att lyssna in och ta till vara på barnens
intressen och signaler
föra en god kommunikation med vårdnadshavare och kollegor

Hållbar utveckling - vårt gemensamma
tema
Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och övriga ekosystems
produktionsförmåga och att minska den negativa påverkan på naturen och människors hälsa.
Hållbarheten gäller tre olika dimensioner:
Social hållbarhet, som handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter
uppfylls.
Ekologisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
Ekonomisk hållbarhet har definierats på olika sätt. Vi väljer den definition där ekonomisk hållbarhet
förstås som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller
sociala hållbarheten. En ökning av ekonomiskt kapital får alltså inte ske på bekostnad av en minskning i
naturkapital eller socialt kapital.
Hållbar utveckling handlar om ett samspel mellan de tre olika dimensionerna där delarna inte går att
separera från varandra. Det mål i läroplanen som bäst sammanfattar begreppet och vårt arbete i
förskolan med hållbar utveckling är:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och
för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra."
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Under hösten 2018 startade vi om arbetet med vårt gemensamma tema. Då valde vi att inrikta oss på
den ekologiska hållbarheten och främst på att undersöka växtlighet, växters livsvillkor och
förutsättningar för biologiskt liv på jorden.
Efter fyra terminer med frösådd, planterande, plockande, vattnande och undersökande av växter har
det börjat bli en del av basutbudet på många avdelningar, och får gärna fortsätta vara det. Det kan
också med fördel vara grund för projekterandet även under kommande år, men flera röster har höjts
för att det är dags att bredda temat igen.
Under det kommande läsåret fortsätter alla arbetslag att driva projekt kopplade till temat. Nu är det
fritt dels att välja en bredare vinkel på den ekologiska dimensionen, dels att välja att arbeta med de
sociala eller de ekonomiska dimensionerna av hållbarhet.
Vi vill använda vårt gemensamma tema som ett bindemedel i samarbetet mellan avdelningar/arbetslag
och mellan förskolorna i enheten.
Med hjälp av vårt gemensamma tema ska vi arbeta i olika projekt för att få en helhet i arbetet och sätta
fokus på sådant som är intressant för barnen att undersöka. Projekt är processer, där vi använder oss av
pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens läroprocesser samt vår egen lärarroll. I projekten
kommer vi att sträva efter att ge barnens tankar ett värde och att alltid ta barnens teorier på allvar.
Temat ska utgöra en grund för pedagogiska diskussioner på de flesta av våra U-möten.
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Tid
Vårt gemensamma tema fortsätter så länge vi är överens om det.

Utvärdering
En utvärdering av arbetet med det gemensamma temat gjordes i slutet av vt-2021, och utifrån den så
bestämdes det att vi vill fortsätta med det gemensamma temat ett tag till, men att vi kommer att
påbörja en process där vi så småningom kommer att byta gemensamt tema.
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Våra verktyg
Vi ser ett projekterande arbetssätt, pedagogisk dokumentation och reflektion, den pedagogiska miljön,
och arbetet mot diskriminering och kränkande behandling som de viktigaste verktygen vi använder för
att sträva mot målen i Lpfö-18.

Pedagogisk dokumentation
Pedagogisk dokumentation är en process byggd på observation - dokumentation - reflektion. Det är ett
verktyg som hjälper oss att komma förbi det vi tar för givet och tolka det vi ser tillsammans för att
kunna se verksamheten på nya sätt.
Vi dokumenterar i första hand med syfte att synliggöra barnen och deras kunskapsprocesser samt
vuxnas förhållningssätt, det som pågår såväl i förskolans rutiner som i det projekterande arbetet. Vi
sammanställer dokumentationer av olika slag för att kunna dela det med varandra, med barnen och
göra det möjligt att tolka det på flera olika sätt. På så sätt skapar vi ett material som förutom att stödja
och utveckla arbetet med barnen även kan användas för att berätta om verksamheten för
vårdnadshavare och andra intresserade. Det underlättar också arbetet med utvärdering och gör det
möjligt att följa barns förändrade kunnande. Vi ser den pedagogiska dokumentationen som både
värdefull och nödvändig för att få syn på barnens lärprocesser och därigenom skapa en progression i
lärandet utifrån deras olikheter och förutsättningar
I det dagliga arbetet i förskolan ska vi arbeta för att

−
−
−
−

alla arbetslag observerar och dokumenterar sin verksamhet kontinuerligt och systematiskt
vår digitala lärplattform Unikum används som verktyg för dokumentation och reflektion
dokumentation används som stöd för reflektion vid varje arbetslags reflektionstid
alla arbetslag samlar sin dokumentation så att den blir möjlig att dela med andra och så att det går
att få en överblick över årets arbete
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Reflektion
Vi vill sätta fokus på reflektion som grund för vårt fortsatta arbete med barnen. En planering som
bygger på de frågor vi får när vi använt dokumentation att reflektera kring kan bli en planering på
barnens villkor. Reflektionen blir på så vis en viktig tid för barnen, inte tid som tas från dem.
Den gemensamma reflektionstiden måste prioriteras. Vi har utifrån exempel vi fått från andra förskolor
utvecklat verktyg för reflektionen, men de behöver användas och undersökas så att vi kan förbättra
dem och utveckla fler.
Men reflektion är inte bara något vuxna håller på med när de pratar om barnen. Barnen ges också
möjlighet att reflektera kring dokumentationer i olika sammanhang tillsammans med varandra och
tillsammans med pedagoger.
I det dagliga arbetet i förskolan ska vi arbeta för att

−
−
−
−

alla arbetslag har med dokumentation till varje reflektionstid
alla arbetslag använder reflektionsunderlaget
alla arbetslag reflekterar tillsammans med barnen
alla arbetslag i olika sammanhang reflekterar tillsammans med andra arbetslag
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Projekterande arbetssätt
Genom att arbeta tillsammans med barnen i projekt kring något som intresserar dem, har vi sett att vi
ger dem tillfällen att utveckla färdigheter som står i förbindelse med läroplanens mål. De får möjlighet
att förhandla med varandra, komma med förslag till lösningar, göra beräkningar, arbeta kreativt och
skapande med olika material, och reflektera över sitt arbete och sitt lärande. Det blir både t.ex. språk,
matematik, naturvetenskap, värdegrund, demokrati och teknik blandade i samma projekt där alla
områden är sammankopplade och beroende av varandra.
I det dagliga arbetet i förskolan ska vi arbeta för att

−
−
−
−

−
−
−
−

barnen själva ska få välja delaktighet i projektet utifrån sina intressen
processen ses som en viktig del i projektet, snarare än resultatet, och att vi följer och stöder den
med hjälp av pedagogisk dokumentation.
skapa en miljö som understöder projekterande och gör det möjligt för barnen att vara verksamma
med projektet hela dagen
använda oss av ”de 100 språken”, olika estetiska uttrycksätt, för att alla ska ha möjlighet att
kommunicera. För oss handlar det om att ge barnen tillgång till flera uttryckssätt och att göra det
möjligt för dem att utveckla dem till språk för sitt lärande.
ge barnen möjlighet att reflektera över sitt och andras lärande
hålla en röd tråd genom verksamheten
respektera och vara lyhörd för barnens olika hypoteser och göra barnen till huvudpersoner i sitt
lärande
använda oss av digitala verktyg för att dokumentera och reflektera
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Pedagogisk miljö
I Södra förskolan har vi länge arbetat med att utveckla en miljö som är tydlig, ger barn tillgång till ett
rikt utbud, och som vår barnsyn säger, är stimulerande och ger näring åt fantasin, kreativitet och lusten
att lära. Materialet ska vara synligt och åtkomligt för barnen och både barn och vuxna ska kunna se vad
rummet eller hörnorna i rummet ska kunna användas till.
Våra avdelningar är hela tiden i långsam förändring. Långsamheten är en förutsättning för allas
delaktighet och möjligheten att göra hela förskolans miljö till en angelägenhet för alla som arbetar i
enheten. Förhandlingar och beslut till förändring av den pedagogiska miljön är en ständigt
återkommande del av våra möten i PUG. Vi för både i PUG och andra sammanhang samtal om miljöns
och materialets betydelse för lärande och vikten av introduktion av material.
Vi har under de senaste åren gjort överenskommelser om ett basmaterial för olika åldrar i
ateljéer/målarhörnor och i rum/hörnor för bygg & konstruktion. Dessa beskriver den lägstanivå av
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material som barnen i Södra förskolan har rätt till. Vi kallar dem kvalitetssäkringar och använder dem
till att varje år kontrollera och komplettera materialet.
Vi kommer att starta upp ansvarsgrupper i syfte att utveckla våra olika miljöer.
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I det dagliga arbetet i förskolan ska vi arbeta för att

−

alla arbetslag följer de överenskommelser som finns om material i ateljéer och bygg- och
konstruktionshörnor, och att föreslå förändringar av dem.

−

alla arbetslag dokumenterar de förändringar i den pedagogiska miljön som föreslås och genomförs
och sparas i en anvisad mapp på Driven.

Det pedagogiska året
För att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet arbetar Södra förskolan utifrån ett pedagogiskt år,
där vi lagt in insatser från våra utvecklingsområden.

Arbetet mot diskriminering och
kränkande behandling
Vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling utifrån alla diskrimeringsgrunderna. Vi har
utifrån alla avdelningars utvärderingar fokuserat på en fördjupning det kommande läsåret:
●

Höja kunskapen om att arbeta efter ett interkulturellt förhållningssätt

Vi strävar dessutom efter att tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt utifrån alla
diskrimineringsgrunder. Detta innebär för oss i praktiken att synliggöra de normer som finns på vår
förskola och därefter förändra verksamheten så att den blir mer inkluderande för alla.
I det dagliga arbetet i förskolan ska vi arbeta för att

−

−

föra diskussioner om vilka miljöer och vilken sorts material förskolan ska erbjuda utifrån de olika
diskrimineringsgrunderna
föra diskussioner om rådande normer samt arbeta utifrån ett normkritiskt förhållningssätt
öka medvetenheten hos varje pedagog om den rådande maktordningen och om hur vi påverkas av
den i vårt möte med barn och vårdnadshavare
ha ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt, vara goda lyssnare och gå in i situationer där barnen
pratar/agerar utifrån ett stereotypt sätt och utmana barnen med nyfikna frågor.
i projektarbeten ge barnen möjlighet att upptäcka andra sidor hos sig själva, för att kunna vara på̊
många olika sätt.
ge vårdnadshavarna möjlighet att på föräldramöten diskutera dessa frågor

−

filma olika situationer för att observera vuxnas förhållningssätt utifrån de olika

−
−
−
−

diskrimineringsgrunderna
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Bilaga 1 _ Aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling

Aktiva åtgärder mot diskriminering och
kränkande behandling HT 22-VT 23
Vår vision
På vår förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för den de är oavsett kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat,
trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.
Våra värdeord som vi har valt att förhålla oss till är lyhördhet, trygghet, mångfald, delaktighet,
välkomnande.
Vår barnsyn grundar sig på att vi ser barnen som kompetenta, nyfikna och förväntansfulla individer,
som tillsammans med andra utforskar och försöker förstå omvärlden. För oss betyder det att vi måste
sträva efter:
●
●
●

Att möta barnen med lyhördhet, respekt och glädje
Att barnen ska göras delaktiga i beslut som rör deras vardag
Att erbjuda en stimulerande pedagogisk miljö som ger näring åt fantasi, kreativitet och lusten
att lära.

Vi ser olikheter som något berikande och måste därför ge barnen möjlighet att leva och uppleva värdet
av mångfald och olikhet. De måste få tillgång till många olika perspektiv, många olika sätt att uttrycka
sig på och många olika språk och traditioner att förundras över och glädjas åt.
Arbetet börjar med vårt bemötande av barn och vårdnadshavare och fortsätter med att skapa en
inkluderande och berikande pedagogisk miljö med många platser att mötas, förhandla, och lära
tillsammans.
Från läroplanen Lpfö 2018:
“Arbetslaget ska samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och
kränkande behandling.”

Analys av föregående läsårs arbete
Under de två föregående åren så har vi inte hunnit alla fyra av de fördjupningsområden vi valt under
dessa två år. Anledningen till det tänker vi är pandemin med många inställda möten, och bygget av den
nya förskolan med tillhörande prioriteringar på allt som hörde till den. Till i höstas låg därför två
fördjupningsområden kvar; Förhållningssätt och medvetenhet om genus, samt ett Interkulturellt
arbetssätt. Då mycket tid har gått åt inflyttning och organisering av den nya förskolan samt att vi har
fått många nya medarbetare så valde vi därför att endast ägna oss åt genus hela detta läsår.
Arbetslagen har fått olika observationsfokus under läsåret, t.ex. att granska barnböcker, filma sig själv i
påklädning- och samlingssituationer, samt att undersöka var och med vad barnen leker. De har sedan
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fått analysera resultatet och göra förändringar utifrån analysen. Vi har lyft dessa observationsfokus i
gemensamma forum som ett kollegialt lärande. Vi har också tagit del av och reflekterat över aktuell
forskning inom området. När vi läser utvärderingar anser många att deras medvetenhet har ökat och
att deras kunskap höjts. Flera ser i sina filmobservationer att det är större skillnad på deras bemötande
kopplat till personlighet än till vilket kön barnen har, men det nämns att det ändå är viktigt att vara på
tå och hela tiden återkomma till denna typ av observationer för att säkerställa att vi bemöter barnen
utifrån vad individen behöver och inte utifrån stereotypa normer kring genus.
Utifrån diskrimineringsgrunden kön, men även andra diskrimineringsgrunder som vi är ålagda att
arbeta med lyfter arbetslagen fram några punkter som verkar både främjande och förebyggande i
arbetet för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling:
●
●
●
●
●
●
●
●

Att från början bygga en kultur på avdelningen där värden som delaktighet, empatiska
handlingar och lyssnande blir viktiga hörnstenar
Bildstöd ger tydlighet till många barn som behöver stöd att strukturera upp sin dag
En meningsfull pedagogisk miljö med många olika hörnor/plats för möten
Att organisera för delaktighet och demokratiska samtal i den dagliga verksamheten
Vid behov samarbete med specialpedagog
Att bygga trygghet och relationer genom en meningsfull sysselsättning i mindre grupper
Att göra filmobservationer med givna frågeställningar att reflektera över
Att regelbundet lyfta och reflektera över frågeställningar kopplade till vald fördjupning i våra
interna forum

Då vi inte detta läsår arbetat med att höja kunskapen om att arbeta interkulturellt ser vi fortfarande i
flera utvärderingar en osäkerhet kring att arbeta utifrån ett interkulturellt arbetssätt, dels är man
osäker på hur man arbetar språkutvecklande med barn med annat modersmål än svenska, och dels
behöver kunskapen höjas hur vi arbetar med att skapa en mer inkluderande förskola för alla oavsett
vem man är och var man kommer ifrån. Under läsåret kommer vi därför att arbeta systematiskt med att
höja kunskapen om detta.
För att säkerställa alla barns trygghet på förskolan både utifrån diskrimineringsgrunderna samt annan
kränkande behandling kommer vi dessutom att göra observationer kopplat till trygghet, samt ha
samtal med de äldre barnen på förskolan utifrån givna frågeställningar, t.ex. om det finns något ställe
där barnen leker som de vuxna inte brukar vara på, eller hur det känns att gå till förskolan.

Systematiskt arbete under detta läsår
Arbetet för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är indelat i fyra steg:
1. Undersöka risker och hinder
2. Analysera orsaker
3. Genomföra åtgärder
4. Följa upp och utvärdera
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Flera fördjupningsområden kan komma att läggas till utifrån varje avdelnings behov och förutsättningar.
För att arbeta med att höja kunskapen om ett interkulturellt arbetssätt komme arbetsgången se ut som
följer:
●
●
●
●
●
●
●
●

Starta upp arbetet tillsammans i enheten genom att medvetandegöra, kunskapshöjning,
reflektera och få fokus
Titta igenom de riktlinjer vi har och vid behov förtydliggöra och revidera
Arbetslaget gör kartläggningar på den egna avdelningen, förskolan
Arbetslaget analyserar orsaker på reflektionsmöte
Arbetslaget genomför åtgärder
Arbetslaget följer upp och utvärderar på reflektionsmöte
Gemensam uppföljning i PUG
Under året kommer vi även att ta del av föreläsningar med efterföljande reflektioner

Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i vår förskola.
Förskolan måste agera vid misstanke om att ett barn utsatts för diskriminering, trakasserier och
kränkningar. Personalen måste skyndsamt se till att förhindra fortsatta kränkningar. Därför är det viktigt
att det finns fungerande rutiner och att både personal, vårdnadshavare och barn känner till de
uppsatta rutinerna.
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Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Personalen strävar efter att vara i närheten av barnen så mycket som möjligt för att en god uppsikt ska
kunna hållas. Ju äldre barnen är, desto mer frihet under ansvar får de. Eftersom barnen håller på att
utveckla sin empati och förstå relationer och hur de förväntas vara som medmänniskor, behöver vi
också förstå att de kan hamna i konflikter med varandra. Det är dock av allra största vikt att alla som
finns runt barnen hjälps åt att få syn på dessa för att kunna identifiera om barnen kan lösa konflikten
själva eller om förskolan behöver gå vidare på något sätt.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Om vårdnadshavare eller andra vuxna i närheten av barnen ser vad de uppfattar vara en kränkning
mellan barnen är det viktigt att de hör av sig till någon i personalen.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
Förskolan är skyldig att agera när barn, vårdnadshavare, personal eller annan vuxen upplever att ett
barn blir kränkt, trakasserat eller diskriminerat.
Det är viktigt att systematiskt dokumentera arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Vi
dokumenterar i:
●
●
●

Reflektionsunderlag
Incidentrapport som arbetslag skickar till rektor
Anmälan som rektor skickar till huvudman

En incidentrapport ska skrivas:
●
●

När det sker enstaka allvarligare händelser som kräver mer ingripande åtgärder än ett samtal
med de inblandade barnen för att reda upp situationen.
När personalen i reflektionsunderlaget får syn på mönster och förhållningssätt, t.ex. att ett visst
barn alltid blir exkluderat i leken.

Blanketten som används finns som bilaga i filen “Rutiner kränkande behandling och diskriminering.
Utifrån ovanstående två punkter informeras vårdnadshavare.
Vad som utifrån reflektionsunderlaget blir en incidentrapport sker i samråd med rektor.
En incidentrapport skrivs i tre dokument:
1. Beskrivning/vad har hänt?
2. Insatser/Handlingsplan/åtgärdsplan/
3. Uppföljning av insatser
Incidentrapporten skickas till rektor, som i sin tur skickar den till skolchefen.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
Ett barn som blir kränkt av någon anställd är i en särskilt utsatt situation eftersom de befinner sig i
beroendeställning. Kränkningar som begås av personal betraktas därför som mycket allvarliga. Det är
mycket viktigt att förskolan agerar skyndsamt när det finns misstanke om att ett barn kan ha blivit
kränkt av någon anställd. Rektor ansvarar alltid för en sådan utredning. Om någon ser vad de uppfattar
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vara en kränkning av en vuxen till ett barn är det viktigt att de hör av sig till rektor så snabbt som
möjligt. Samma dokument används:
1. Beskrivning/vad har hänt? Analys/varför?
2. Insatser/Handlingsplan/åtgärdsplan
3. Uppföljning av insatser

Rutiner för uppföljning
Personal, vårdnadshavare och rektor bestämmer i samråd när och hur uppföljningen kommer att ske.
Uppföljningen dokumenteras på blanketten "Uppföljning av insatser".

Rutiner för dokumentation
Under pågående process förvaras blanketterna på förskolan samt hos rektor.
Efter ärendet är avslutat förvaras de hos rektor.

Ansvarsförhållande
Arbetslagen ansvarar för att kartlägga verksamheten i reflektionsunderlaget. Arbetslag i samråd med
rektor ansvarar för när en incidentrapport ska skrivas. rektor ansvarar för att huvudman informeras om
incidentrapporten.
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