Björklidens förskolas plan mot diskriminering och
kränkande behandling
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskoleverksamhet med inriktning utomhuspedagogik. Hemvisterna Solstrålen,Regnbågen, Virvelvinden. Gäller från 2016-03-01-2017-02-28
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Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskoleverksamhet med inriktning utomhuspedagogik. Hemvisterna Solstrålen,Regnbågen, Virvelvinden. Gäller från 2016-03-01-2017-02-28

Ansvariga för planen
Samtlig personal på Björklidens förskola, bitr.Förskolechef och Förskolechef.

Vår vision
Björklidens förskola ser vi som en gemensam arena - där vi trivs tillsammans, alla barn är allas ansvar där nolltoleras till
trakasserier och kränkande behandling råder.

Planen gäller från
2016-03-01

Planen gäller till
2017-02-28

Läsår
Barnens delaktighet
Barnen har fått visa sina känslor, uttala sina tankar, sätta ord på upplevelser. I arbetet med Husmodellen, bilder på förskolans
platser inne och ute, har vi kommit olika långt och reflekterat på olika sätt tillsammans med barnen över hur de olika platserna
upplevs. Barnen har fått tillfällen att reflektera kring hur vi bemöter varandra respektfullt t.ex i samtalsgrupper och med hjälp av
drama,sagor, naturen, handdockor mm. Vi har arbetat aktivt med litteratur som berör diskrimineringsgrunderna och Kompisböcker
från förlag Natur & Kultur vilket skapat mycket reflektioner.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Genom ett föräldramöte i februari 2016 där ämnet för kvällen var Likabehandling. Alltid prata med föräldrar när barnet varit
inblandad i någon situation. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på förskolan, på webben och vid inskolningssamtal.
Utvecklingssamtalsfrågor, dokumentation och de dagliga samtalen.

Personalens delaktighet
All personal har varit delaktig i att arbeta fram planen, genom work-shops, Bruk-skattning, och läst planen inom en fastställd
tidsram och kommit med synpunkter. Gemensamt förhållningssätt i vardagen med hjälp av vårt resursteam.
Utblidning under året - SPSM-utbildning. ICDP, Aspirantutbildning.
Kompetensutvecklings plan,reflektioner - för att skapa en samsyn på hela förskolan, ta del av aktuell forskning, litteratur och
aktuella utbildningar.

Förankring av planen
Arbetslagen delger planen till vårdnadshavare vid inskolningssamtal, informerar om vart planen finns. Vi reflekterar tillsammans
med barnen om hur vi bemöter varandra respektfullt tillexempel med hjälp av drama,sagor, naturen, handdockor mm. Personalens
eget ansvar att ta del av och arbeta efter planen.
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Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
BRUK-skattning enskilt varje arbetslag, därefter gemensam sammanställning hela förskolan - nulägesbedömning - hur går vi vidare
- uppföljningsplanering, tidsplan finns. Föräldraenkät via webben.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Cecilia Johansson, Linda Kjellström, Ann-Sofie Ahlm, Jenny Strömvall, Doris Johansson, IngaLill Eriksson, Maria Wiklund,
Margareta Karlsson, Magdalena Karlsson, Jonathan Hagström.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Utifrån att förskolan var med i utbildningen på Örebro universitet Värdegrund och likabehandling i teori och praktik har arbetet
stärkts och vi har arbetat efter tydliga mål där alla diskrimineringsgrunderna och kränkande behandling finns med. Vi har arbetat
med och hur vi ska arbeta för att främja, förebygga och åtgärda.
På förskolan har det förts ständiga reflektioner kring vårt förhållningssätt, hur det påverkar barns sätt att utvecklas till empatiska
och inkännande individer med en vilja att hjälpa andra och stå för och ta ansvar för sina handlingar.
Utvärdering av förebyggande åtgärd kring Genus;
Virvelvinden - Parkorten är en strategi att få barnen att respektera varandra, det krävs dock fler strategier för att barn ska hamna
i relation och respektera varandra. Retorikleken har stärkt barnen att göra egna val och uttrycka egna tankar några av barnen
behöver fortsatt stöttning.
Regnbågen - Parkorten har varit en fungerande strategi som hjälpt barnen i sina relationer till varandra. Valt ut en bok från förlag
Olika att arbeta normkritiskt efter, genom boken har vi kunnat vidga barnens synsätt och föreställningar kring kön. Barnen har på
så sätt fått fler verktyg för att kunna stå för sina åsikter.
Solstrålen - Genom digitala verktyg har vi tolkat det som att barnen dras till lek/lärmiljöerna och pedagoger. Intresse och vad som
lockar i stunden styr hur de väljer i leken. Vi ser inget aktivt val av kompis vilket vi tolkar som att de inte väljer efter kön i leken.
Björkliden - Vi har uppmärksammat varandra i språkbruk exempel gubbar - figurer. Vi har kritiskt granskat den litteratur vi
använder oss av. Det vi behöver bli bättre på är hur vi uttrycker oss och kritiskt granska sånger vi använder. Vi har fortsatt vårt
förändringsarbete i att bråka med normer, vi behöver skapa ännu fler forum för att öka och sprida medvetenheten.

Årets plan ska utvärderas senast
2017-02-28

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Ny kartläggning, nulägesrapport, vad blev bra/mindre bra, vad behöver förändras.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Cecilia Johansson, biträdande förskolechef
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Främjande insatser
Namn
Kränkande behandling

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Noll tollerans till trakasserier och kränkande behandling råder.
Uppföljning maj och november hemvistvis.

Insats
Uppmuntrar och stärker barns medkänsla och inlevelse i andra människors situation - påvisar olikheter/likheter och
ser dessa som tillgångar - vi har nytta av varandra.
Belyser språkolikheter genom samtal med barnen.
Belyser olika känslomässiga tillstånd genom tecken, drama, musik och skapande.
Använder ett respektfullt språk och förhållningssätt.
Cirkulerar på gården och ytan begränsas vid vissa tillfällen för att möjliggöra närvarande pedagoger.

Ansvarig
Samtlig personal på förskolan.

Datum när det ska vara klart
2017-02-28

Namn
Kön

Områden som berörs av insatsen
Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning

Mål och uppföljning
Lika rättigheter och bemötande oavsett kön.
Uppföljning maj och november hemvistvis.

Insats
Normkritiskt förhållningssätt genom reflektion, som till exempel kritiskt granska sånger vi använder.
Tänker till vid inköp och i miljön så att den uppmuntrar lusten att upptäcka, undersöka och utforska.
Arbeta i smågrupper och med retoriklek där barn oavsett kön får fler sammanhang att utöva inflytande.
Bemöter barns frågor och funderingar kring olika typer av familjebildningar.
Parkorten är en strategi att få barnen att respektera varandra.

Ansvarig
Samtlig personal på förskolan

Datum när det ska vara klart
2017-02-28
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Namn
Etnisk tillhörighet

Områden som berörs av insatsen
Etnisk tillhörighet

Mål och uppföljning
Varje barn tillåts vara stolt över sig själv och sin hemkultur.
Uppföljning maj och november hemvistvis.

Insats
Använder tolk vid inskolning och ger informationfoldrar på sitt egna språk.
Vi har välkomstskyltar på entrédörrarna på förskolans alla språk.
Vi tar tillvara på och jämför likheter och olikheter.
Vi arbetar med modersmålsstöd genom tecken och bilder.

Ansvarig
Samtlig personal på förskolan

Datum när det ska vara klart
2017-02-28

Namn
Religion eller annan trosuppfattning

Områden som berörs av insatsen
Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning
Vi visar respekt för alla religioner eller annan trosuppfattning.
Uppföljning maj och november hemvistvis.

Insats
Man får tro på det man själv vill och uttrycka sig respektfullt.
Vid behov serverar vi specialkost.
Vi använder litteratur för att göra barn uppmärksamma på människors olika värderingar och attityder.

Ansvarig
Samtlig personal på förskolan

Datum när det ska vara klart
2017-02-28

Namn
Funktionsnedsättning

Områden som berörs av insatsen
Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning
Lärandemiljön ska vara tillgänglig för alla barn oavsett barns olika möjliheter.
Uppföljning maj och november hemvistvis.

Insats
Lokalen är är anpassad efter allas behov.
Anpassar verksamheten utifrån barns förutsättningar och behov, vilket kan innebära tydliggörande pedagogik, visuellt
stöd, sociala berättelser, ramp, hiss och inga trösklar.
Fortlöpande reflektioner kring bemötande, förhållningssätt och miljön som den tredje pedagogen.

Ansvarig
Samtlig personal på förskolan

Datum när det ska vara klart
2017-02-28
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Namn
Ålder

Områden som berörs av insatsen
Ålder

Mål och uppföljning
Möten mellan barn där alla känner delaktighet och inflytande oavsett ålder.
Uppföljning maj och november hemvistvis.

Insats
Att tro på att alla barn kan, låta barn prova, undersöka och reflektera - tillit och förtroende.
Tillgängligt material med frihet att göra egna val och styrd verksamhet där alternativ erbjuds eller visas på.
Gemensamt tema på hela förskolan.

Ansvarig
Samtlig personal på förskolan

Datum när det ska vara klart
2017-02-28
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Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Arbetslagsreflektioner. Föräldramöte. BRUK-skattning. Samtal med barn i olika forum.

Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen
Material och verktyg - Husmodellen, finns på Virvelvinden och Regnbågen. Solstrålen bekantar sig med miljöbilderna i varje rum.
Böcker finns på förskolan som visar på olikheter och mångfald.
Föräldramöte med frågor; Vad tycker ni är viktigt för att skapa en trygg förskola utan kränkningar för ditt barn? Kan ni ge några
exempel på hur vi arbeta aktivt för att förebygga och stoppa kränkningar? Hur tänker ni kring den stora spridningen och påverkan
av sociala medier, tv-spel och tv-program? Hur kan det påverka barns trygghet? Hur kan vi vuxan stötta och hjälpa barnen? I
utvecklingssamtal har frågan ställts; - Hur ser, hör ni att ditt barn känner sig trygg i förskolan? - Hur ser och hör ni hur ert barn är
delaktig i sin vardag på förskolan?

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Lärandesamtal i olika former.
BRUK-skattning område 2. Dokumentation som samlas in kring föräldramöte och i samtal med barnen. Handledning.

Resultat och analys
En miljö som är i ständig reflektion och utvecklas för att stödja arbetet med att det ska finnas platser att utforska, upptäcka och
undersöka där barn kan ta egna initiativ, kommunicera och samarbeta i lek och vardagliga situationer.
Medveten personal som är uppmärksam på det sociala samspelet som råder mellan barn och mellan oss personal.
De flesta vårdnadshavare upplever att barnet känner sig tryggt på förskolan. Barn berättar om förskolan hemma både bra och
mindre bra händelser och vårdnadshavare återkopplar till pedagogerna.
Utifrån föräldramöten får vi bekräftelse på att föräldrar ser vår tanke bakom arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
Vi upplever en samsyn med föräldrarna när det gäller vikten av barnsammansättning, närvarande pedagoger och samverkan med
föräldrar med barnens bästa i fokus.
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Förebyggande åtgärder
Namn
Mångfald

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Vi har trygga och empatiska människor som vågar och kan ta ställning för sig själv och andra.
Kontinuerliga reflektioner. Uppföljning sker maj och oktober.

Åtgärd
Björkliden använder sig av litteratur från blandannat förlag olika.
Vi har återkommande samtal och reflektioner både med barnen och oss vuxna emellan.
Vi fortsätter bråkar med normer och kritiskt granska böcker, sånger och ramsor.
Utvecklar den pedagogiska dokumentaionen.
Virvelvinden sprider sina kunskaper med retoriklek till övriga på förskolan.
Samtal och övningar i små grupper utifrån boken; Likabehandling i förskola och skola.
Använda barnlitteratur och föra samtal kring den.
Regnbågen använder tillexempel Sagan om Bockarna Bruse på olika sätt för att bidra till mångfald.
Solstrålen arbetar aktivt med att bekräfta barnens känslor och sätter ord på dom blandannat med figurer av dem själva.

Motivera åtgärd
Björkliden på kartläggningen såg vi att vi behöver arbeta med mångfald. Att olikhet ska efterfrågas som en tillgång för
att stärka allas lika värde - alla ska gå till förskolan och känna sig värdefull, jag kan bidra, jag tar ansvar för mitt
handlande och jag visar andra människor respekt och omtanke.
Virvelvinden kunskaper i retoriklek har efterfrågats av övriga på förskolan.
I observationer har vi sett att en del av barnen behöver stöttas i att se sin egen roll i situation, sätta gränser och känna
empati för andra.
Vi vill veta om vi pedagoger genom ett aktivt arbeta med lämplig litteratur och föra samtal kring den kan förändra barns
språkbruk och förhållningssätt.
Regnbågen vi har kunnat se att sagor blir ett viktigt verktyg för att öppna upp nya världar där vi kan uppmärksamma
barnen på olika värderingar och attityder.
Solstrålen; vi ser att de yngsta barnen är fysiska i sitt sociala samspelet, tillexempel drar saker ifrån varandra och
knuffas. Vi vill ge barnen verktyg för att kunna stå för sina handllingar och känna in hur en annan människa känner sig.

Ansvarig
Samtlig personal på förskolan.

Datum när det ska vara klart
2017-02-28
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Rutiner för akuta situationer
Policy
Björklidens förskola ser vi som en gemensam arena - där vi ska trivas tillsammans, alla barn är allas ansvar där nolltolerans till
trakasserier och kränkande behandling ska råda. Stötta varandra till att vara goda pedagoger med ett förhållningssätt där alla blir
sedda och bekräftade för den den är.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Vi på Björklidens förskola är lyhörda och närvarande med god se och hörstyrka, tar tag i situationer direkt när de uppstår, vi har
god dialog mellan hemvisterna och alla pedgoger känner alla barnen och barnen lär känna alla pedagoger under sin tid på
förskolan.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Bitr.förskolechef Cecilia Johansson 073-622 71 81 cecilia.johansson@kungsor.se Förskolechef Gun Åslund 0227-600 225
gun.aslund@kungsor.se

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
Vid kränkande behandling barn-barn pratar vi med de berörda om vad som hänt, hur det känns och hur man ska vara en bra
kompis. Vårdnadshavare till berörda informeras om händelsen. Vid återkommande och allvarligare kränkande behandling
kontaktas förskolechefen som bedömmer om det behöver öppnas en utredning. Är så fallet så fylls en anmälan om kränkande
behandling i. Dokumentation kring ärendet diarieförs hos registrator för barn och utbildningsförvaltningen. Ärendet avslutas då det
konstaterats att kränkningarna har upphört.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
Vi på Björklidens förskola har kommit överens om ett stopp-ord vi säger till varandra när vi tycker någon vuxen gått över gränsen
eller är på väg att gå över gränsen. Vi använder oss av dokumentationsmall vid kränkande behandling (se bilaga) Personal som
upplever att barn kränks av personal vänder sig till bitr.förskolechef/förskolechef som avgör om det ska öppnas en utredning, om
så är fallet så sköts det på samma sätt som ovannämda rutin.

Rutiner för uppföljning
Biträdande förskolechef ansvarar för att uppföljning sker tillsammans med berörda parter inom överenskommen tid. Vi använder
oss av Kungsörs kommuns blankett.

Rutiner för dokumentation
Åtgärder, uppföljning och utvärdering dokumenteras. Samtliga pedagoger har ansvar för att dokumentera. Kungsörs kommun har
en blankett som ska fyllas i för dokumentation.

Ansvarsförhållande
All personal är ansvarig för att likabehandlingsplanen följs i det vardagliga arbetet på Björklidens förskola. Förskolechef och
Bitr.förskolechef är ansvariga för att det finns en likabehandlingsplan.
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