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Likabehandlingsplan för Förskolan Svärdsliljan

Mål
Främja barns och personals lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning samt att förebygga och förhindra trakasserier och annan
kränkande handling för att skapa en trygg miljö för barn och vuxna.
Syfte
Tydliggöra hur enheten arbetar för att främja likabehandling av barn och
vuxna samt hur vi ska agera vid trakasserier, diskriminering eller annan
kränkande behandling.
Ansvar
All personal på enheten är skyldig att förebygga och förhindra att kränkande behandling förekommer.
Vad är kränkande behandling?
Med kränkande behandling avses att någon kränker principen om alla
människors lika värde.
Det är individens subjektiva upplevelse som är en viktig utgångspunkt i
definitionen av kränkande behandling.
Lagen delar in kränkande behandling i trakasserier och annan kränkande
behandling.
Rutiner för att förebygga kränkande behandling
Pedagogerna ska vara goda förebilder för barnen genom ett medvetet
förhållningssätt mot fördomar och generaliseringar.
Förskolan skall arbeta för att motverka traditionella könsmönster och
könsroller.
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Vi ska i arbetslagen och med vårdnadshavare föra diskussioner kring
förhållningssätt och värdegrundsfrågor.
Informera ny personal och vårdnadshavare om likabehandlingsplanen.
Revidera likabehandlingsplanen en gång per år.
Använda Barnhälsoteamet som en resurs i arbetet.

Mål i barngrupperna
 Alla barn ska känna sig trygga, bekräftade och sedda.
 Samtala med barnen om värdegrundsfrågor.
 Upprätta kompisregler med de äldre barnen.
 Vara närvarande och observerande pedagog i barnens lek samt
tolka signaler som barnen visar.
 Vi uppmärksammar FN- dagen, Rocka sockorna samt Prideveckan.
 Vi arbetar utifrån Barnkonventionen.
 Under läsår 2018/2019 genomför vi trygghetsvandringar med
barnen för att uppmärksamma var resp. barn känner sig
trygga/otrygga. Vid terminsslut utvärderas detta och lämplig åtgärd genomförs.
Kriterier för att vi ska veta att vi nått målen
 All personal och vårdnadshavare blivit informerade om likabehandlingsplanen.
 Alla arbetslag har deltagit i barnhälsoteam - möte.
 När kompisreglerna bland de äldre barnen är ett levande dokument.
 När FN-dagen genomförts tillsammans med barnen och vi har
samtalat kring Barnkonventionen och synliggjort barnens tankar kring den.
 Vi har uppmärksammat Rocka sockordagen och Prideveckan.
 Kontinuerliga aktiviteter och rutiner för att skapa trygghet och
samhörighet mellan alla barn i gruppen.
 Samlingar i mindre grupper för att tillgodose allas behov.
Uppföljning
Likabehandlingsplanen följs upp, utvärderas och revideras i det systematiska kvalitetsarbetet.

