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Förskolechefens inledning
Jag som förskolechef är ytterst ansvarig för planens upprättande samt att 
likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling genomförs i enlighet med 
rådande styrdokument.
Alla som arbetar på förskolan har ett gemensamt ansvar där alla barn känner sig trygga 
och blir bemötta och behandlade med respekt.
Planen ligger till grund för vårt ständiga pågående värdegrundsarbete med att skapa en 
positiv miljö där varje barn är unikt och okränkbart.

Planen mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling ska vara känd 
för både personal, barn och föräldrar/vårdnadshavare. Varje år upprättas en ny plan med 
en översikt över de åtgärder som behöver åtgärdas för att förebygga och förhindra 
diskriminering, mobbing, trakasserier och annan kränkande behandling. 

Förskolan skall vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla kan känna sig trygga och 
där ingen skall bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Alla barn 
är välkomna till våra förskolor. Vi ser olikheter som en tillgång för utvecklingen. 
Konflikter är en naturlig del av mänskligt samspel som får oss att växa som individer.

Charlott Lundgren-Andersson, Förskolechef i VIM
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VIM:s värdegrund

Den värdegrund som ska prägla verksamheten och atmosfären på våra montessoriförsko-
lor sätter barnet i centrum och utgår från varje barns individuella behov och utvecklings-
nivå.  Det skapar förståelse och respekt för allas lika värde och grundlägger ett demokra-
tiskt förhållningssätt.

”Hjälp mig att göra det själv” – genom att alla vuxna tydligt visar tilltro till barnets förmå-
ga utvecklas självständighet och en god, realistisk självkänsla. Barnets tillit till sig själv
och till omgivningen skapar förutsättningar för en god värdegrund. Empatisk förmåga och
hjälpsamhet etableras i varje barn.

För  att  den  värdegrund  som  präglar  verksamheten  ska  grundläggas  i  varje  barn
förutsätter  det  samverkan mellan hemmet och montessoriförskolan.  Samverkan skapar
trygghet och kontinuitet vilket är en förutsättning för att varje barn ska utveckla en god
och genuin värdegrund. (Utformad av all personal i VIM 2006)

Värdegrunden omfattar
 människolivets okränkbarhet
 individens frihet och integritet
 alla människors lika värde
 jämställdhet mellan könen
 solidaritet mellan människor

Innehållsförteckning
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1. VIMs Likabehandlingsarbete har sin utgångspunkt i 
följande lagtexter:

Skollagen 1 kap §2

... "Särskilt skall den som verkar i skolan, främja jämställdhet mellan könen samt aktivt 
motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiskt 
beteende." 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med 
förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap."

Skolverkets Allmänna råd 2004

"Ingen flicka eller pojke ska behöva gå till sin förskola/skola och riskera att bli utsatt för 
diskriminering och annan kränkande behandling" 

Skolverkets allmänna råd 2009, Diskrimineringslag 
med förbud mot diskriminering på grund av ålder eller könsöverskridande identitet.

Lagen om Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

LPFÖ-98 reviderad 2010/16
I 1998 års läroplan för förskolan/Lpfö-98 står följande:

 ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får 
uppleva sitt eget värde

 ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt 
deltar

 lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor
 göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och 

värderingar som styr deras synpunkter och handlande
 ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna 

barngruppen.
 samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna 

diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.”

Växjö kommuns skolplan
”Varje enhet vidtar åtgärder för att motverka mobbing, rasism och annan kränkande 
särbehandling”
Skolans uppdrag att motverka kränkande behandling är tydlig, det ingår som en del i ett 
större demokratiskt uppdrag.
Ur Montessoris grundtankar
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”Barn har rätt att förvänta sig att alla vuxna skall respektera, uppehålla och bibehålla 
deras rättigheter”
”Man ska lyssna på vad barn har att säga och beakta deras känslor och önskningar”
”Barn skall inte diskrimineras, särskilt inte med avseende på hudfärg, ras, religion, kön 
eller bakgrund” (De tio principerna för montessoriundervisning)

“Hela mänskligheten är en och endast en, en ras, en klass och en gemenskap. Den enda 
Nationen!” (M.Montessori)

“Min erfarenhet av fyrtio år med barn av alla raser eller olika religioner, tillhörande de 
mest skilda sociala skikt – från kungliga familjer till värsta slum – har visat mig att 
barnets utveckling lyder under naturlagar som är lika för alla” (AMI)
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2. Definitioner av diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling

Ur skolverkets allmänna råd sid; 7- ff:

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
”De begrepp som används i de allmänna råden och kommentarerna kommer från både 
diskrimineringslagen och skollagen… Följande är en beskrivning av hur de olika delarna 
av lagstiftningen hänger ihop.

Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?
Kränkningar av barns och elevers värdighet kan förekomma i form av diskriminering, 
trakasserier eller genom kränkande behandling.

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl
som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande 
förutsätter det någon form av makt hos den som diskriminerar. I skolan är det 
huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och 
elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.

Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet. 
Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller 
flera. Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De 
kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och 
Internet. Kränkande behandling kan till exempel uttryckas genom nedsättande tilltal, 
ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att 
frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller 
vara systematiska och återkommande. Mobbning är en form av kränkande behandling 
som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med 
avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda 
diskrimineringsgrunderna.

Förbud mot diskriminering och kränkande behandling
Det är förbjudet för huvudmannen och personalen att diskriminera ett barn eller en 
elev. Huvudmannen eller personalen får inte heller utsätta ett barn eller en elev för 
kränkande behandling. Om någon trakasseras eller utsätts för kränkande behandling 
måste verksamheten utreda omständigheterna kring detta och i förekommande fall 
vidta åtgärder för att förhindra att det upprepas. Om huvudmannen eller personalen 
bryter mot förbuden mot diskriminering och kränkande behandling, eller inte uppfyller 
skyldigheterna att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller kränkande 
behandling, kan huvudmannen för verksamheten bli skyldig att betala 
diskrimineringsersättning eller skadestånd till den som kränkts.
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Krav på aktiva åtgärder
Lagstiftaren har ansett att det inte är tillräckligt att förbjuda diskriminering och 
kränkande behandling. Det behövs även aktiva åtgärder för att minska förekomsten av 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Detta innebär att 
verksamheterna åläggs att bedriva ett målinriktat arbete för att dels främja lika 
rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier och kränkande 
behandling.

Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för 
likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i 
verksamheten. Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för 
kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer. Både det främjande och det 
förebyggande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas ålder och till den aktuella 
verksamheten. Det främjande och förebyggande arbetet ska framgå av verksamhetens 
plan mot diskriminering och kränkande behandling. Huvudmannen kan bli skyldig att 
betala skadestånd eller vite om en enskild verksamhet saknar en sådan plan eller om 
planen inte lever upp till skollagens eller diskrimineringslagens krav. De olika delarna av
arbetet mot diskriminering, trakasserier.”
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Förskolan ska erbjuda ett positivt klimat så att alla barn och vuxna
känner sig trygga och tycker det är roligt att komma hit.

3. Främjande arbete

Förskolans personal arbetar främjande genom;
Vi arbetar hela tiden främjande emot kränkande behandling genom att alla verksamhe-
ter har rutiner de följer. Vårt mål är att få trygga och självständiga barn i en förskola där 
allas olikheter ses som en fördel.

Samling
I alla verksamheter har vi varje dag samling där barnen är delaktiga. I dessa samlingar 
har vi olika teman och aktiviteter vi gör. De är beroende på barnens ålder. 

Observationer
Vi genomför kontinuerliga observationer i vårt dagliga arbete. Dessa är ett verktyg för 
att kunna följa barnens intressen och se vad barnen behöver. 

Kärnbarn mellanbarn och utanförbarn
Ungefär en till två gånger på termin (en under oktober med uppföljning under decem-
ber) går vi igenom gruppens konstellation (se bilaga) i varje arbetslag, för att kunna se 
vad vi pedagoger behöver jobba på för att få en så tajt grupp som möjligt. 

Kontaktbarometern
Under terminens början gör varje arbetslag även kontaktbarometern (se bilaga). Där får 
varje pedagog bedöma sin relation till varje barn och vårdnadshavare i gruppen och ut-
efter det ser vi vad vi behöver jobba vidare på.

Närvarande pedagoger
När barnen är ute fördelar sig pedagogerna på gården för att kunna hjälpa till där det be-
hövs, för att kunna medla mellan barnen och hjälpa barnen att lösa konflikter. Detta för-
hållningssätt ska prägla arbetet även inomhus så att barnens behov sätts i centrum.

Föräldramöte
En gång per läsår (september) har varje förskola föräldramöte. Där får föräldrarna ta del
av varje arbetslags arbete med barngruppen, även sådant som pedagogerna fått se efter 
observationer kan diskuteras. Där får föräldrarna möjlighet att prata med andra föräld-
rar och diskutera olika dilemman. Under våren inbjuds vårdnadshavarna till Föräldraca-
fé för att knyta ihop förskolan och hemmet på ett lättsamt sätt.

Lämning/hämtning
I den vardagliga kontakten med föräldrar pratar vi om barnens dag och eventuella kon-
flikter som varit. Det är viktigt för att förskolan och hemmen ska ha en så bra kontakt 
som möjligt. Det finns tydlig beskrivning av lämning och hämtning som bilaga och varje 
förskola följer upp projektplanering för lämning.
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Pedagogiska måltider
Vi äter alltid med barnen för att de ska få en positiv upplevelse av måltiden men också
för att vara en bra förebild.

Samarbete över gränserna
Vi tycker det är viktigt att alla barnen känner och är trygga med alla pedagoger på sin
förskola. När det passar i grupperna får de även gå till andra avdelningar och hälsa på. 
Även samarbete mellan de tre förskolorna är viktigt. Vi har gemensamma personalmö-
ten och olika utvecklingsgrupper där en pedagog från varje förskola är med.

Utvecklingssamtal
Har vi en gång per termin där tas barnens trivsel upp, hur barnen har utvecklats och
pratar igenom så att hemmet och förskolan arbetar mot samma mål. 

Månadsbrev från förskola/förskolechef
En gång i månaden skickar varje förskola ut ett månadsbrev. Där beskrivs vad varje av-
delning jobbar med just nu och lite vad som händer den närmaste tiden framöver. För-
skolechefen skickar ut ett separat brev till alla förskolor där hon berättar övergripande
vad  som  händer  inom  alla  förskolorna  och  lyfter  likabehandlingsfrågor,  läroplanens
uppdrag och hur montessoripedagogiken förverkligar förskolans uppdrag.

Rotationsvecka
En vecka varje år roterar en pedagog till annan förskola. Genom att ta del av de andras
jobb detta för att få nya idéer och ge konstruktiv feedback. 

Pedagogiska material
Förskolorna har uppsättningar av material som stärker gruppklimatet, utvecklar god 
självrespekt och självkänsla hos alla barn

Harmonisk och lågmäld atmosfär
Både ute och inne skapas lågmäld och lugn atmosfär eftersom höga ljudnivåer 
framkallar stress hos barn och vuxna och en stressreaktion är sämre tålamod och 
förståelse. Aggressiva beteenden framkallas oftare i en högljudd miljö

Mångkulturell almanacka
Varje förskola planerar för och uppmärksammar barngruppens olika högtider och 
traditioner. Detta sker i samråd med familjerna.
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4. Kartläggning

VIM genomför flera olika former av kartläggning under året. 
Respektive förskola beskriver vilka kartläggningar som ska göras under kommande år 
och utifrån de formulerar att mätbart mål.

Bokhultets
kartläggning 

Kronans 
kartläggning

Wälluddens 
kartläggning

Förskolechefens 
kartläggning

Vi saknar bra och 
genomtänkta rutiner. 
Vi är flera nya 
kollegor och behöver 
skapa en samsyn. Vi 
behöver involvera 
föräldrar.

Vi saknar tydliga 
rutiner på lämning 
ute samt lämning 
inne

Kontaktbarometer
Observationer
Medarbetarsamtal
förskolechefsutbild
ning

Mål:
Vårt  mål  är  att  alla
barn,  föräldrar  och
pedagoger  ska  känna
sig  fullkomligt  trygga
med  hur  vi  gör
tillsammans  för  att
lämningarna ska bli så
bra  som  möjligt  för
alla. 

Mål:
Skapa en trygg start för 
barnet på förskolan 
samt en bra 
överlämning från 
hemmet till förskolan.

Mål: 
Vi skapar tydliga 
lämningsrutiner 
både ute och inne

Mål: 
Sätta värdegrunden
i fokus för alla – på 
alla nivåer 

Hur
 Vi pedagoger 

har tillsam-
mans gjort en 
projektplane-
ring kring läm-
ning.

 Vi har informe-
rat föräldrar 
via brev. Vi har
även diskute-
rat lämningar 
vid höstens 
föräldramöte.

 Vi pedagoger 
har observerat 
varsin lämning 
och delgett 

Hur:
Vi startar med att alla 
pedagoger på kronan 
tillsammans går 
igenom dokumentet 
”När barnet kommer 
till förskolan”, 
uppdatera där det 
behövs. Därefter 
skriver alla pedagoger
enskilt i dokumentet 
”Lämningsrutin –
nuläge” sin 
uppfattning kring 
lämningssituationen.
Under vt-2017 
genomför alla 
pedagoger 
observationer på den 

Hur: Hur:
Endast 1/3-del av 
personalen 
utformade 
värdegrunden och 
genom 
kontinuerligt fokus 
på 
värdegrundsfrågor 
utvecklas individ, 
grupp och 
organisation
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varandra våra 
reflektioner. 
En del obser-
verade på Bok-
hultet medan 
en del valde att
hämta inspira-
tion från Kro-
nan eller Wäl-
ludden. 

 Vi pedagoger 
har fortlöpan-
de delgett var-
andra om hur 
vi tycker att 
lämningarna 
utvecklas, både
skriftligen och 
muntligt på 
personalmö-
ten. 

 Vi har utvärde-
rat och uppda-
terat projekt-
planen i slutet 
av året.

 Vi kommer att 
fortsätta att in-
volvera föräld-
rar och nytill-
komna kolle-
gor i hur vi 
tänker kring 
lämningar och 
vara tydliga 
med vad som 
är viktigt i 
samspelet och i
vårt förhåll-
ningssätt. 

 2018 års fo-
kusområde 
kommer att 
vara hämtning-
en. Lämningen 
kommer att 

egna förskolan 
altenativt Bokhultet 
eller Wälludden för att
se ev. förbättrings-
områden och 
sammanfattar sina 
tankar i dokumentet 
”observationsreflexion
er”. Utifrån dessa 
dokument sker 
fortlöpande 
diskussioner under p-
möten och ev 
förändringar görs i 
våra rutiner. På ht-
terminens 
föräldramöte 
diskutterar 
föräldrarna sin syn på 
lämningssituationen. 
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finnas med 
som en röd 
tråd i det arbe-
tet. Vi kommer 
låta föräldrar-
na utvärdera 
lämningarna- 
samtidigt som 
vi ber dem dis-
kutera hämt-
ningar vid vå-
rens föräldra-
fika.

Resultat:
Pedagogerna på 
Kronan upplever att vi
har trygga rutiner 
kring 
lämningssituationen. 
Små ändringar har 
gjorts under läsåret, 
bl.a. att alltid starta på 
lilla gården fram tills 
vi är fler pedagoger 
ute, detta görs för att 
skapa större trygghet 
hos barn och 
pedagoger och för att 
förhindra att 
situationer som kan 
leda till konflikter ska 
undvikas. 

5. Förebyggande arbete 

Förebyggande insatser från varje förskola efter genomförd kartläggning.
Bokhultet Kronan Wälludden Förskolechef

Uppdatering av 
dokument som stöd 
för pedagoger i 
uppdraget
Fokus på 
värdegrund på varje
fortbildningsdag
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Observation av 
enskilda pedagoger 
inför 
medarbetarsamtal
Prioritera 
trivselskapande 
aktiviter på arb.pl
Föreläsning av 
HBTQ 18/1-17

Gemensamt förebyggande arbete:
 Insatser kopplade till det prioriterade målet att utveckla lämningssituationen
 Trygghetsvandring inne och ute med varje avdelning
 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 Återkommande stresshantering riktat till barn och vuxna eftersom en stressad 

individ är i riskzonen för att utöva kränkningar.
 Att utarbeta en plan för fortbildning av pedagoger i interkulturell pedagogik, 

konflikthantering, vad kränkande behandling innebär och hur man exempelvis 
bedömer om ett visst språkbruk är kränkande eller kan leda till kränkningar

Värdegrundsarbetet står i fokus under pågående år, nya verktyg att observera sig själv i 
arbete, positiva seriesamtal, stöd från SPSM, litteratur ”Psykologi för klassrummet”, 
”Hissad och dissad” samt ”Värdefull förskola” och ”Lika rättigheter i förskolan – ett stöd i
förskolans likabehandlingsarbete”.
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6. Åtgärder när diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling har inträffat

”Om det förekommer trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling ska 
huvudmannen, enligt diskrimineringslagen och skollagen, vidta de åtgärder som skäligen kan 
krävas för att i framtiden förhindra trakasserier och kränkande behandling.”

Skolverket 2009 s22 allmänna råd

Hur vi utreder och åtgärdar kränkande behandling.
 Förskolechef sammankallar och bestämmer vilken personal som ska ingå i 

likabehandlingsteamet och vara inkopplad på ärendet, ett nytt team bildas för varje 
enskilt ärende. Gruppen ska bestå av de som är berörda av ärendet. Beslut om och 
genomförandet av åtgärder ska ske snabbt. Det är viktigt att rutinerna för hur 
personalen ska agera i sådana situationer är väl förankrade i verksamheten. Alla i 
personalgruppen ska vara uppdaterade i vilka åtgärder som planeras. 

 De som är ansvariga samlar in och dokumenterar all information.
 Minst två personer samtalar med de inblandade för att få en klar bild av 

händelsen/händelserna. Vid konstaterad kränkning av barn kontaktas inblandade 
föräldrar av ansvariga för ärendet.

 Ärandet tas upp i likabehandlingsteamet för att där få en allsidig belysning av 
ärendet.

 Åtgärder beslutas av likabehandlingsteamet i samverkan med föräldrar.
Utifrån den aktuella situationen, föra samtal på både individ och gruppnivå.
När man beslutar om åtgärder ska man titta både på individnivå och på 
organisationsnivå. Ex. På åtgärder, förutom samtal med inblandade barn, kan vara 
att arbeta med hela barngruppen- kompislekar, föräldramöten osv. Vid behov 
inkopplas förskolepsykolog/specialpedagog, socialen eller polisen.

 Åtgärderna ska följas upp och utvärderas för att förhindra att kränkningarna 
upprepas. .

 Om det visar sig att åtgärderna varit otillräckliga måste andra och/eller 
kompletterande insatser genomföras till dess att situationen är varaktigt löst. 

 All information ska hanteras på ett korrekt sätt, detta vad gäller offentlighets och 
sekretessbestämmelserna.

När ett barn har blivit kränkt av en personal i verksamheten
 Ovan nämnda punkter gäller även när det är en personal som kränker ett barn
 Övrig personal som ser/upplever kränkningen har enskilt ansvar för att först tala 

med sin kollega om saken och sedan med förskolechef.
 Om förskolechefen är den som kränker ska man gå vidare till närmaste högre chef. 

Styrelseansvar föreligger vid sådana omständigheter.

Metod för att likabehandlingsplanen ska vara aktuell.
 En ny plan ska utarbetas varje läsår med anledning av lagen (20090101) om att varje

skola ska ha en likabehandlingsplan samt en årlig plan mot kränkande behandling, 
dessa två planer skrivs ihop.
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 Förskolechef ansvarar för att barn och personal regelbundet utbildas i frågor som
mobbning,  trakasserier,  kränkande särbehandling,  rasism, främlingsfientlighet och
diskriminering.

 Förskolans personal  ansvarar för att återkommande diskussioner genomförs i
barngrupperna  om  etik,  moral,  människors  värde,  jämställdhet  mellan  könen,
relationer och demokratins grunder.



Likabehandlingsplanen  är  utarbetad  i  samråd  med  personal  från  samtliga  berörda
förskolor och uppdateras årligen (vid årsskiftet dec-jan.) samt vid behov.
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7. Utvärdering föregående år

Sammanfattning och utvärdering av likabehandlingsarbetet föregående år. 

Förskolechefens ansvar för att likabehandlingsarbetet genomsyrar verksamheten sker 
på flera sätt. Varje förskola har en utsedd pedagog som ingår i Likabehandlingsgruppen. 
Gruppen träffar regelbundet förskolechefen och diskuterar hur värdegrundsarbete och 
likabehandling fungerar i nuläget och hur det måste utvecklas och förbättras.
Förskolechef är ofta i barngrupperna och observerar klimatet, resonerar med 
pedagoger, lyssnar på barnens tankar om trivsel och återkopplar återkommande till 
VIM:s huvudman hur likabehandlingsarbetet fungerar.
De tillfällen kränkning sker, anmäls detta till ordförande, då huvudman ska ha snabb 
kännedom. Förskolechef utreder och jobbar aktivt för att förbättra relation eller 
händelse som upplevs som negativ eller kränkande.

Förskolornas främjande arbete inom likabehandling och mot diskriminering har fortsatt
att utvecklas och blivit ännu mer synligt och medvetet i den dagliga verksamheten.
Incidenter inträffar och utreds men den systematiska kränkningen (mobbning) har 
endast skett några få tillfällen och fått stort utrymme och resurser för att förändra och 
förbättra den trygghet som alla behöver känna.

Ett antal föräldrar upplevde att pedagogerna tog emot barnen olika och att några inte 
hade förmågan att se barnet – vilket är grundläggande i montessoriförskolan. Vi ville 
gemensamt förbättra denna del av kvaliteten – som ofta präglar hela dagen och påverkar
föräldrarnas bild av förskolan. Omfattande arbete har gjorts för att åtgärda och arbeta 
förebyggande för att den utomhuslämning förskolorna tillämpar, ska fungera.

Vi kan se hur otroligt viktigt det är att få alla med på tåget och våra förskolor är så 
värdefulla, liksom barnen så det jag särskilt önskar få lyfta, är det engagemang och 
kärleksfulla förhållningssättet som varje anställd visat under årets arbete.

Resultatet är glada och pigga barn och även pigga och friska pedagoger som tycker om 
sitt arbete.

Växjö 20170831
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BILAGA 1

Kärnbarn, mellanbarn och utanförbarn 

Som exempel på observation som tydliggör och underlättar arbetet med likabehandling 
och arbetet mot diskriminering samt kränkande behandling använder vi oss av 
modellen ”Kärnbarn, mellanbarn och utanförbarn. Den lanserades av Gunilla Guvå och 
finns bland annat beskriven i boken Från Jag till vi.

Kort kan metoden beskrivas på följande sätt;
- Lägg ett stort papper på bordet, rita en cirkel i mitten. Inom den cirkeln skrivs 

namn på de barn som är kärnan i gruppen, ”KÄRNBARNEN”.

Kärnbarnen
- har en god relation till alla pedagoger i gruppen 
- är trygga 
- är stabila.
- trivs med sina kompisar
- är positiva till verksamheten
- är stommen i gruppen
- är goda föredömen, och med deras hjälp arbetar man samman gruppen
- får bekräftelse till exempel genom ögonkontakt med pedagogerna.

Utanför cirkeln med kärnbarn ritas en ny cirkel. Där skrivs namnen på de barn som 
oftast, men inte alltid fungerar bra i gruppen, ”MELLANBARNEN”.

Mellanbarnen
- har inte en etablerad kontakt till alla pedagoger i arbetslaget
- är beroende av vem som leder gruppen, kan reagera negativt eller med oro när 

deras favorit bland pedagogerna inte är närvarande
- behöver höra sitt namn för att just de ska känna sig berörda
- behöver en hel del stöd av pedagogerna i verksamheten

Gör en ny cirkel utanför cirkeln med mellanbarn. Där skrivs namnen på de barn som 
har svårt i gruppsituationer. Dessa kallas ”UTANFÖRBARNEN”

Utanförbarnen
- kan bli störande, aggressiva eller inåtvända i gruppsituationer
- brukar ha svårt i situationer som frilek och samling
- har vanligtvis ingen god relation till någon pedagog
- har svårt för ögonkontakt och närhet
- har ofta konflikter med pedagogerna
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Genom den här modellen blir det tydligt för arbetslaget vilka barn som måste få särskild 
uppmärksamhet och vilka barn som behöver extra stöd för att få en positiv utveckling. 
Pedagogerna sätter upp konkreta åtgärder för att gruppen ska bli så trygg som möjligt. 

Grupper och individer förändras ständigt, därför är det viktigt att göra modellen flera 
gånger per termin.
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Kontaktbarometern BILAGA 2

- Tydliggör de vuxnas relationer till barnen i gruppen.
- Det är en säker och snabb metod för att kontrollera att alla barn blir sedda och

får positiv förstärkning.

Varje pedagog i arbetslaget uppskattar enskilt alla barnen på en lista enligt nedan.
- + för de barn man tycker sig ha en god och positiv kontakt med

- - för de barn som man har en negativ kontakt med (det kan vara ett barn som
man ofta tillrättavisar)

- 0 för de barn som man inte alls har någon kontakt med(det är barn som man
sällan märker, man vet inte vad de har för favoritfärg eller vad de helst leker
med)

Det här ska göras snabbt. Det är den första spontana tanken som ska noteras.

När hela arbetslaget har gjort sin uppskattning sammanförs resultaten på en
gemensam lista.

Pedagog 1 Pedagog 2 Pedagog 3
Pelle
Petter

Därefter funderar arbetslaget vilka åtgärder som behöver göras.
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      BILAGA 3

Incidentrapport VIM

□ Skada/ tillbud  □ Hot/ våld

Datum för incidenten: 201 __- _______________  Tidpunkt: _________________________ 

Namn på berörd person: ______________________________________________________________________

Förskola och barngrupp: ______________________________________________________________________

Arbetade du ensam när incidenten inträffade?
□ Ja □ Nej

På vilken plats inträffade incidenten?
□Inomhus: ______________________________

□Utomhus:________________________________________

Vem utförde den offensiva handlingen? (vid hot & våld)
□ Vårdnadshavare/ anhörig □ Personal  □ Barn i förskola 
□ Övrig person: ______________________________ 

Den offensives uppskattade ålder? (vid hot & våld)
□ 1-5 □ 6-15  □ 16-20  □ Annan uppskattad ålder:_______________________

Beskrivning av incidenten
□ Verbalt hot/ skrik aggression □ Slag □ Knuff
□ Spott □ Knytnävsslag □ Obehaglig upplevelse
□ Spark □ Bett □ Trilla/ halka/ snubbla
□ Rivning/klösning □ Fasthållning □ Brännskada
□ Skärskada □ Sexuell kränkning

□ Annat: ___________________________________________________________________________________________

Användning av föremål:________________________________________________________________________

Beskrivning av incidenten:
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Åtgärd vid incidenten
□ Klarade av situationen på egen hand □ Kallade på hjälp/ larmade 
□ Andra personer hjälpte till □ Ingen åtgärd/ löste sig spontant

Konsekvens/ reaktion av incidenten
□ Fysisk skada i form av: _____________________________ □ Ingen fysisk skada
□ Rädsla □ Irritation □ Förnedring 
□ Maktlöshet □ Ilska □ Skuldkänslor 
□ Besvikelse □ Ångest □ Ingen reaktion
□ Annan reaktion, beskriv:______________________________________________________________________

Vidtagna åtgärder
□ Information/ kontaktat vårdnadshavare (datum)___________________________________________
□ Läkare □ Försäkringskassan(personal) □ Afa försäkringar (personal)
□ Förskolechef □ Handlingsplan  □ Polisanmälan
□ Socialtjänsten □ Annat: _______________________

Kompletterande uppgifter:

Underskrift (ort och datum):

_____________________________________________ ___________________________________________
Anmälare Skyddsombud

Tagits emot av (ort och datum):

Förskolechef

Uppföljning av vidtagna åtgärder, datum: __________________________________________________
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Bilaga 5

Råd och riktlinjer för Utomhuslämning i VIM
VIM:s tre förskolor tillämpar utomhuslämning mellan ca 7.15-8.30 varje morgon. Un-
dantag sker då policy för utevistelse på grund av riskfylld väderlek men som rutin gäller 
utelämning och av följande syfte:

Syfte:
 Barnets hälsa främjas
 Barnets rörelsebehov tillgodoses
 Barnets sociala behov och förmågor stärks och blir möjliga
 Det är logiskt för barnet att klä på sig ”alla kläder” hemma och stanna ute och 

leka innan man måste klä av sig allt igen
 Föräldrar hamnar inte i klädkonflikt eller utdragna avskedsprocedurer
 Pedagogerna har möjlighet att fokusera på att välkomna varje barn
 Pedagogen har möjlighet att fokusera på att samtala med varje enskild förälder 

och ta emot viktig information
 Barnet utvecklar sin självständighet i hallen då passet inomhus påbörjas
 Varje medvetet vald rutin ska utformas för att verksamhetenen ska utveckla varje

barn och grupp på ett bra sätt. Utbildning och undervisning ska vara synlig under 
lämning och hämting och det är pedagogernas uppdrag att analysera och följa 
upp kvaliteten

Professionell förberedelse för alla pedagoger för att utföra uppdraget på bästa 
sätt:

 Träna uppförmågan att se glad, pigg, vänlig och lugn ut.
 Sjung en sång (eller prata) innan du börjar så att rösten håller och låter mjuk och 

sympatisk
 Ha alltid riktigt varma och sköna kläder, skor, mössa o vantar 
 VIM:s arbetskläder ska användas (om du har fått det)
 Namnskylten ska du använda så mycket som möjligt (utomhus är det tyvärr 

svårt)
 Kroppsspråket ska vara öppet och välkomnande – alltså aldrig händerna i fickor-

na eller ihopkrupen av köld. Barn är mycket känsliga för dessa signaler och det 
ser inte heller engagerat ut att arbeta så. (paraply är aldrig ok  )

 Förbered gärna sandlådan med några roliga leksaker som föräldern kan starta 
upp sitt barn med – eller pedagogen som kan erbjuda det för att etablera kontakt

 Det är mycket viktigt att förstå betydelsen av att finnas kvar ”vid sandlådan” – det
är barnet som måste veta var tryggheten väntar varje gång man behöver ”tanka 
närhet”
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Organisation:
 Varje morgon ska en känd pedagog sitta vid sandlådan med ansiktet vänt mot 

grinden där de allra flesta lämnar. (ryggar är inte trevligt att möta)
 Varje barn och förälder ska få ögonkontakt, bli hälsad på med sitt namn tillsam-

mans med ett varmt leende (som säger mer än 1000 ord) Hälsa allra först på bar-
net och berätta gärna hur glad du är för att just hen har kommit - alla vill bli sed-
da

 Föräldrar ska komma fram till pedagogen som antingen erbjuder sitt knä eller en 
aktivitet. Ledsna barn behöver tid att säga hejdå.

 Föräldrar ska säga hejdå på ett tydligt och konsekvent sätt (”Snabb” lämning är 
inte samma som stressad) och hjälp barnet med att påminna om en kram som är 
viktig

 Undvik att gå runt o trösta barn på armen – dels för att spara ryggar – men också 
för att det skapar oro bland andra barn. Alla barn vänjer sig vid att pedagogen sit-
ter still så småningom

 Visa alltid att du aktivt förstår och ”ser” ett barn som är ledsen, arg eller otrygg. 
Var medveten om att du är observerad av andra barn och föräldrar och du ska 
aldrig tala med andra om varför barnet reagerat på ett visst sätt

 FÖRSTÅ ett barn som längtar, är ledsen eller visar ilska. Avled inte utan använd 
din empatiska förmåga och bekräfta barnets känslor

 OM ett barn är extremt skrikigt och ledsen under mer än 3 minuter efter lämning 
så organiserar en pedagog för att kunna ”gå iväg” med detta barn så det inte på-
verkar alla andra. Det finns säkert sysslor som man kan göra tillsammans med 
barnet

 ”Övertyga” barn med napp att snabbast möjligt ta bort den – eftersom det är svårt
att kommunicera med sitt språk och känslor med napp i munnen (bara en 
vana/trygghet för de barn vi har)

 Undvik kapuschong (– hellre två mössor) som avskärmar barnet från kontakt och
sina sinnen – det gäller också pedagoger så undvik att fälla upp den då du riske-
rar att tappa uppmärksamhet

 Ta andra, glada barn till hjälp att välkomna och skapa roliga aktiviteter
 Prata om det du vet intresserar barnet
 Passa på att skapa förväntningar på vad som ska hända under dagen, vilka mate-

rial du vill jobba med tillsammans med barnet
 Tala om hur glad du är för att just detta barn har kommit
 Utforma en fungerande rutin för vem som svarar i mobilen – den är aldrig så vik-

tig som mötet mellan barnet, föräldern och dig. Be att den efterfrågade pedago-
gen får ringa upp efter 8.30 – allt för att skapa lugn och trygghet i den grupp som 
finns ute

 Rutiner att fylla i barns närvaro bör ske på bästa sätt – men aldrig på bekostnad 
av den värdefulla kontakten mellan pedagog – förälder. Barnet kan ju delta i ifyl-
lande efter avsked

 Börja gå in när det fortfarande känns som att barnet är på glatt humör – alltid 
svårt att avgöra när det är lagom men man vinner mycket på alla positiva erfa-
renheter

 Alla barn behöver tid att registrera att förändring är på gång – kanske en klocka 
kan användas för att förbereda barnen för ingång eller att barnet får tid att själv 
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tänka och avsluta sin aktivitet. Om vi stressar så smittar vi barnet och dess själv-
ständighet blir mer begränsad

Hämtning:
 Alla föräldrar tycker om ett hej o ett leende när de kommer för att hämta. En glad 

tyst nick räcker och visa att du fortsätter att arbeta med din aktivitet utan att av-
bryta – undantag måste ske ibland men det påverkar barngruppens arbetsro

 Några förväntar sig en liten beskrivning av dagen medan andra är nöjda med tex 
bloggens info – var lyhörd och förklara om det är svårt att hinna prata precis just 
nu…

 TALA ALDRIG över huvudet på barnet med andra kollegor eller med förälder– om
du ska förmedla något, gå undan med föräldern eller involvera barnet så det är 
delaktigt i att berätta. Att tala om någon i andras närvaro, kränker barnet och det 
är inte professionellt

 Säg tydligt hejdå och önska en fortsatt trevlig kväll och välkommen tillbaka till 
barn (och förälder) med en kram eller kanske genom att ta barnet i hand. Vi 
tvingar aldrig men målet är att det ska kännas kärleksfullt

 Planera för att den pedagogiska kvaliteten är hög ”in i det sista”. Tillgång till lek-
saker, böcker, dig som engagerad pedagog gör skillnad

 Om dagen slutar inomhus, ställ inte upp stolar där barnen vistas – det sänder sig-
nalen att det redan är stängt

Målsättning:
En harmonisk och trevlig start på dagen för både barn och vuxna är ofta avgörande för 
hela dagens kvalitet
Effektiva och pedagogiska rutiner som alla förstår bidrar till måluppfyllelse för försko-
lorna i VIM
Varje familj upplever förskolans rutiner som positiva och att alla pedagoger har samma 
pedagogiska och sociala kompetens
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