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Årlig plan i arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling på förskolan Täppan – Läsår 20/21

Utvärdering av 2019/20 års mål mot diskriminering och kränkande behandling.
Samtliga Täppans åtta avdelningar har utifrån kartläggning och reflektioner satt
upp mål för kommande år samt redovisat arbetet och analyserat resultat för
2020/21. Detta finns presenterat i detta dokument.

Våra lagar
Diskrimineringslagen
Lagen har som mål att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Skollagen (2010:800)
Skollagen har till ändamål att motverka, förebygga och förhindra att barn och
elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ska se till att det inom
ramen för verksamheten bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka
kränkande behandling av barn.

FNs Barnkonvention
De fyra huvudprinciperna i barnkonventionen är:
Artikel 2 – handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får
diskrimineras.
Artikel 3 – anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid
alla åtgärder som rör barnet.
Artikel 6 – understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikel 12 – lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få
dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne.

Målsättning
På Täppans förskola ska ingen, varken barn eller personal utsättas för
diskriminering eller andra former av kränkande särbehandling. Alla som arbetar
i verksamheten ska visa respekt för den enskilde individen och i det dagliga
arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, främja likabehandling, aktivt
motverka diskriminering av individer och grupper samt verka för att kräkningar
aldrig ska förekomma. Varje incident av kränkande behandling ska resultera i
en reaktion från de vuxna

Verksamheten ska sträva efter att varje barn
• Utvecklar en god självkänsla och empatisk förmåga
• Respekterar andra människors egenvärde
• Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande
behandling
• Utvecklar sin förmåga att göra medvetet ställningstagande grundade på
kunskaper och personliga erfarenheter
• Visar respekt och omsorg om närmiljön i ett vidare perspektiv
• Stimuleras att samspela och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut
missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

Policy
I vårt område råder följande:
•
•
•
•

Inga former av trakasserier, kränkningar eller diskriminering accepteras.
Alla människors lika värde ska alltid hävdas och främjas.
Ett öppet och tillåtande klimat ska råda där vi ser att olikheter berikar.
Vi vill stärka varje barns medkänsla och förmåga att se andras situation.

Förebyggande arbete
Ledningsnivå (huvudman och rektor för förskolan)
• Förskolan ska skapa förutsättningar för barn och anställda att få syn på
och reflektera över föreställningar och värderingar både spontant och vid
planerat värdegrundsarbete.
• Sammanställning av kartläggning varje år.

Arbetslag (pedagoger på förskolan)
• Kartläggning av likabehandlingsarbete varje år.
• Arbetslagen ska arbeta efter de styrdokument som finns.
• Synliggöra plan mot kränkande behandling och för lika rättigheter för
vårdnadshavare.

Individnivå
• Alla barn ska veta och känna sig trygga att vända sig till vuxen om
man känner sig kränkt eller felaktigt bemött.
• Alla pedagoger på förskolan agerar när man upptäcker en kränkning.

Samverkan med vårdnadshavare
Samtliga vårdnadshavare på förskolan ska ha kännedom om förskolans plan mot
diskriminering och för lika rättigheter. Vårdnadshavare uppmuntras att ta del av
planen och lämna synpunkter. Vårdnadshavare informeras skyndsamt om
kränkning har förekommit. Dokument upprättas med rektor för förskolan.

Kontaktuppgifter
Rektor för förskolan: Lisbeth Andersson tel: 0435-285 76
Specialpedagog: Kristina Nilsson tel: 0435- 283 78
Förskolans avdelningar
Snigeln: 0435-287 55
Masken: 0435-280 91
Skalbaggen: 0435-280 90
Igelkotten: 0435-280 92
Ekorren: 0435- 280 89
Haren: 0435-280 96
Gladan: 0435-280 94
Rådjuret: 0435-280 95

