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EKOLEK BARNOMSORG AB  

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 

BEHANDLING  

Verksamhetsform som omfattas av planen: Pedagogisk omsorg 

Upprättad: 2019.11.25 

Reviderad: 2020.08.20 

Ansvariga för planen: VD Charlotte Engström och VVD Victoria Hegårdh. 

Planen grundar sig på bestämmelser i skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) 

och förordningen (2006:1 083) om barn och elevers deltagande i arbetet med planer mot 

diskriminering och kränkande behandling. 
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Vår vision:  

Ekolek Barnomsorg AB ska vara en arbetsmiljö där alla ska känna sig accepterade, trygga och 

välkomna. Vi tar avstånd från alla tendenser till trakasserier, diskriminering samt all form av 

kränkande behandling. Vår grundsyn hos alla dagbarnvårdare är att sträva efter att alla barn 

ska känna tillit till alla pedagoger. Verksamheten ska genomsyras av tanken att ”alla barn är 

allas barn”.  

• Pedagogisk omsorg ska präglas av respekt för människors olikheter 

• Pedagogisk omsorg ska vara en plats där alla, både barn och personal, har rätt att bli 

behandlade som individer på lika villkor 

• Pedagogisk omsorg ska vara en trygg lärandemiljö samt arbetsplats 

 

Bakgrund:  

Planen mot kränkande behandling handlar om barns mänskliga rättigheter, om att förverkliga 

FN:s barnkonvention i vår dagbarnvårdarverksamhet. Det handlar om att skapa en pedagogisk 

miljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö hos 

dagbarnvårdaren är en förutsättning för att alla barn ska få frihet att kunna utvecklas. All 

personal hos Ekolek Barnomsorg AB förväntas följa planen mot kränkande behandling. 

Dagbarnvårdaren ska sträva efter att varje barn utvecklar:  

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar 

• sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa 

andra 

• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och 

livsfrågor i vardagen 

• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning 

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. 
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SKOLVERKETS DEFINITION AV DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH 

KRÄNKANDE BEHANDLING: 

Enligt Skolverkets Allmänna råd i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 

belyses de olika definitionerna av kränkande behandling. Skolverket menar följande:  

Diskriminering innebär att ett barn behandlas orättvist, direkt eller indirekt, av skäl som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar 

om orättvis behandling förutsätter det någon form av makt hos den som utför 

diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig 

skyldig till diskriminering. Barn kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.  

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 

någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Om någon ur personalen utsätter ett barn för trakasserier benämns det diskriminering.  

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt 

diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. Trakasserier och kränkande 

behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara 

synliga och handfasta likaväl som dolda och knappt märkbara. De kan utföras inte bara direkt i 

verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Trakasserier och kränkande 

behandling kan till exempel uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, 

förlöjliganden eller fysiskt 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 eller trakasserier som innebär en upprepad 

negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga 

en annan skada eller obehag (Skolverket, 2014, s. 8-9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 4 av 15 
 

 

GEMENSAMT BEMÖTANDE OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT  

”Alla människor har samma värde och ska bemötas med respekt, därför måste vi våga se och handla därefter”. 

• Alla ska bemötas med respekt  

• Pedagogen har som mål att skapa betydelsefulla relationer med barnen, för att kunna förstå 

barns intentioner och också utmana barnen i sitt lärande och sin utveckling. 

 • Vi ska tänka på vårt kroppsspråk, vår mimik och vårt tonläge. Reflektera över om det vi 

säger förmedlar likvärdigt bemötande.  

• Pedagogen ska vara engagerad, aktiv och en närvarande vuxen, som lyssnar, visar, pratar 

och förklarar.  

• ”Jag är barnens arbetsmiljö”. Jag som pedagog ansvarar för att jag har ett professionellt 

förhållningssätt.  

• Vi ska behandla andra så som vi själva vill bli behandlade.  

• Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och accepterade, sådana som de är.  

• Vår målsättning är att få in Barnkonventionen i våra projekt tex. att arbeta med 

värdegrunden och hålla barnkonventionen levande i vår verksamhet.  

 

Minst en gång per läsår ska vi diskutera vårt bemötande och förhållningssätt, gentemot barn 

och vuxna. (Gemensamt på en studiedag och / eller alternativt på gemensamt möte i kombination med regelbundna regna reflektioner) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planen gäller från: 2020-08-20 

Planen gäller till: 2022-03-31 
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DELAKTIGHET I UTFORMANDE AV PLANEN 

Barnens delaktighet 

Innehållet av planen har utformats genom samtal, diskussioner, trivselenkäter och 

observationer av barnen mm. Vår verksamhet är barnens bästa i fokus och syftet med planen 

som barnen uttrycker det är: 

Vi ska lättare förstå och acceptera varandras olikheter. 

Vi ska lära oss att lyssna på varandra och inte prata i munnen på varandra och förstå varför. 

Vi ska lära oss att vänta på vår tur och få förståelse för att allas behov är lika viktiga. 

Att öka förståelse för varför det är viktigt med regler och att följa dom. 

Att lära oss ett sätt att bli sams så som känns bra för var och en som råkar in i en konflikt. 

Vårdnadshavarens delaktighet 

Vi strävar efter en öppen dialog med vårdnadshavarna för att tidigt upptäcka om något barn 

känner sig kränkt på något sätt och uppmanar till att ta kontakt med pedagog eller huvudman 

om vårdnadshavare har misstanke om att barnet mår dåligt. Utöver det brukar vi 

trivselenkäter och minst en gång om året öppnar vi upp till diskussion på utvecklingssamtalen 

med vårdnadshavarna, detta för att tidigt kunna upptäcka om något barn känner sig kränkt på 

något sätt.  

Exempel på frågor som vårdnadshavarna kan fundera på:  

• Finns det något som pedagogen kan göra för att ert barn ska trivas bättre?  

• Hur upplever ni att ert barn trivs hos dagbarnvårdaren? Vad tror ni att det beror på?  

• Känner ni att ert barn har kompisar och får vara med att leka?  

Det här är exempel på frågor som pedagogen kan diskutera tillsammans med 

vårdnadshavarna på utvecklingssamtalen. Frågorna kan se olika ut, främst beroende på 

barnens ålder.  

Personalens delaktighet 

Planen ses över och reflekteras kring  av varje enskild pedagog och diskuteras gemensamt på 

studiedagar.  

FÖRANKRING AV PLANEN  

Innehållet i planen förankras genom vårt värdegrundsarbete i vår verksamhet samt tydliga 

regler och rutiner. Vid våra utvecklingssamtal med föräldrarna informerar vi om vår plan som 

också finns tillgänglig på hemsidan så att föräldrar kan ta del av den. I personalgruppen 

diskuteras och behandlas planen på studiedagar.  
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UTVÄRDERING 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats:  

Planen för 2019/2020 utvärderades i maj 2020 genom digitala egenkontroller. Återkoppling 

till pedagoger i samband med studiedagen i september 2020. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan:  

Alla pedagoger anställda hos Ekolek Barnomsorg AB. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan:  

Pedagogerna upplever att barnen hos dagbarnvårdarna är trygga. Barnen verkar trivas i 

dagbarnvårdarens miljö, både inomhus och utomhus. Vår upplevelse är att barnen tar hand 

om varandra och är måna om varandra.  

Frågeställningar: Bemöter vi alla barn på ett likvärdigt sätt? Bemöter vi flickor och pojkar 

olika? Kan vi utvärdera och revidera planen på ett mer effektivt sätt så att den passar i alla 

enskilda verksamheter? Är planen helt förankrad i alla led? 

Vad vill vi ta med oss till planen till nästa år? 

Arbeta tydligt med Normer och Värden. ”förskolan skall aktivt och medvetet påverka och 

stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta 

dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang” (Lpfö18) 

Utöka kunskapen om normkritiskt arbete genom att tillgodose sig litteratur, reflektioner och 

annat utbildningsmaterial.  

Utbildning: Dagbarnvård för alla – normkritik i praktiken 2021.03.05 

Dagbarnvårdaren skapar egen handlingsplan mot diskriminering. Vi stöttar och skapar mall för 

detta. Efter utbildningen sätter dagbarnvårdaren också upp en handlingsplan med tre mål för 

ett mer jämställt arbete för utvärdering i maj 2021. 

Vi ska göra tydligare målindikatorer. 

Arbetsmaterial: Jämställt – vi gör det möjligt, Arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling/ Skolverket, 100 möjligheter istället för 2, Normkreativitet i förskolan 

Litteratur: Pirat-böckerna, Kanin & Igelkott, Kungaskogen, Stopp min kropp eller eget förslag 

Lekar: tips efter studiedag och från Olika etc. 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas:  

Genom digitala egenkontroller samt uppföljning av måluppfyllelse i mars 2022 utvärderar vi 

vårt arbete ute i verksamheterna.  

Indikationer på att vi når målen är när: Vi erbjuder genomtänkta material och miljöer så att 

det kan tilltala alla barn, samt uppmuntrar barnen att prova på nya aktiviteter och lekar. Vi 

erbjuder alla barn samma aktiviteter och utmaningar oavsett kön och utgår från barnets 
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önskemål. Vi bemöter alla barn på ett likvärdigt sätt och bekräftar barnet utifrån dess olika 

egenskaper och förmågor på ett positivt sätt. Vi ger alla barn med samma mognad likvärdigt 

ansvar oavsett kön. Vi ger alla barn möjlighet att lära känna och utforska våra olika lärmiljöer 

och närmiljöer. 

Underlaget sker tillsammans med utvärdering av utvecklingssamtal och enkäter mm. 

Administrationen samlar in material från pedagogerna och sammanställer detta i 

kvalitetsrapporten. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas:  

All pedagogisk personal ansvarar för att samla information och göra barn och vårdnadshavare 

delaktiga. Enskild pedagog ansvarar också för att utvärdering sammanställs och lämnas in 

tillsammans med annan dokumentation/egenkontroller till administrationen som ansvarar för 

sammanställning och återkoppling. 

Utvärdering tillsammans med barnen 

Har vi blivit bättre på att förstå varandras behov? Hur vet/ser vi det? 

Har vi blivit bättre på att lyssna på varandra? Hur märks det? 

Har vi blivit bättre på att vänta på vår tur? Hur märks det? 

Har vi blivit bättre på att följa våra regler? Hur märks det? 

Har det blivit lättare att bli sams efter konflikter och oenigheter? På vilket sätt? 

 

FRÄMJANDE ARBETE MOT KRÄNKANDE BEHANDLING  

Områden som berörs av insatsen  

Kränkande behandling.  

Mål och uppföljning 

Hos Ekolek Barnomsorg AB ska:  

• alla känna sig trygga och accepterade och inte bli utsatta för någon kränkande behandling  

• det vara nolltolerans mot mobbning, diskriminering och all annan form av kränkande 

behandling 

• alla barn ska uppleva sin tid hos dagbarnvårdaren som trygg, rolig och lärorik 

• det ske likvärdigt bemötande och det ska visas respekt för varandras olikheter 

Insats  

• Vi pedagoger stöttar barnen i att sätta gränser genom att förtydliga exempelvis “nej”och 

“stopp” med tecken som stöd samt bildstöd.  
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• Arbeta medvetet med konflikthantering 

• Vi som vuxna visar barnen hur det känns med positiv beröring och uppmuntrar till detta, på 

barnets villkor.  

• Barnen uppmuntras att ta hjälp av och trösta varandra.  

• Barnen är delaktiga i utformandet av gemensamma kompis-regler, samtal om rättigheter 

och skyldigheter  

• Vi vuxna strävar efter att vara goda förebilder. 

• Barnen uppmuntras att sätta ord på känslor, bildstöd förekommer. 

• Vi ska ha ett öppet klimat med föräldrarna och arbetar för att de ska känna sig trygga med 

att lämna sitt/sina barn hos oss.  

• Vi ska vara närvarande pedagoger i barnens lekar för att kunna vägleda dem i sina sociala 

kontakter.  

• Vi strävar efter att ha normkritiska böcker till barnen.  

Vi reflekterar enskilt och samtalar kontinuerligt i olika konstallationer om vår barnsyn, hur vi 

bemöter varandra och hur vi kan skapa en god arbetsmiljö för både barn och vuxna.  

 

Ansvarig  

Varje enskild dagbarnvårdare  

Utvärdeing  

Mars 2022 
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FRÄMJA LIKABEHANDLING OAVSETT KÖN OCH SEXUELL LÄGGNING 

Områden som berörs av insatsen  

Kön och Sexuell läggning  

Mål och uppföljning  

Hos Ekolek Barnomsorg AB ska:  

• alla behandlas lika oavsett kön.  

• alla bli accepterade för den de är och vill vara.  

• vi synliggöra och bejaka olika familjekonstellationer.  

Vi ska ge alla barn samma möjligheter till aktiviteter, utmaningar, tillgång till leksaker och 

material oavsett kön. Pedagogen ska finnas tillgänglig för alla barn och uppmuntra dem att 

visa och sätta ord på sina känslor. Pedagogen ska möta varje enskilt barn där de befinner sig i 

sin utveckling och verksamheten ska planeras utifrån barnens behov och intressen.  

 

Insats 

Kartlägga hur miljön ser ut.  

• Vistas barnen i alla tillgängliga miljöer oavsett kön?  

• Hur ska de olika miljöerna, inomhus och utomhus, utvecklas för att tilltala alla barn oavsett 

kön?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig  

Varje enskild dagbarnvårdare  

Utvärdeing 

Maj  2021 
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DET KOMPETENTA BARNET 

Områden som berörs av insatsen  

Funktionsvariation och ålder  

 

Mål och uppföljning 

Hos Ekolek Barnomsorg AB ska alla barn, oberoende av ålder och funktionsvariation  

• bli sedda som kompetenta.  

• ha möjlighet att kunna vara nyfikna och utforskande.  

• kunna påverka sin tid hos dagbarnvårdaren.  

 

Insats  

• Vi ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor och intressen utan att 

begränsas av föreställningar som baseras på ålder och funktionsvariation.  

• Våra verksamheter ska anpassas efter barnen och deras intressen.  

• Vi ska skapa miljöer som uppmuntrar till samspel, utmaningar, utforskande, lek och lärande.  

• Skapa tillgängliga lärmiljöer. Material/leksaker ska vara anpassade för barnet och finnas i 

barnens höjd och vara synliga.  

• Vi pedagoger ska ge barnen den tid, utrymme och det stöd de behöver för att klara så 

mycket som möjligt själva. ”Hjälp mig att hjälpa mig själv”. 

• Öka barnens inflytande i verksamheten, genom att vara lyhörda för barnens önskningar, 

behov och intressen.  

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig  

Varje enskild dagbarnvårdare  

Utvärdeing 

Mars 2022 
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FRÄMJA LIKABEHANDLING OAVSETT RELIGION ELLER ANNAN 

TROSUPPFATTNING, SAMT ETNISK TILLHÖRIGHET  

Områden som berörs av insatsen  

Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning  

 

Mål och uppföljning 

Hos Ekolek Barnomsorg AB strävar vi efter att  

• alla ska vara stolta över sin etniska eller religiösa tillhörighet.  

• se mångfalden av kulturer som en tillgång.  

 

Insats 

• Vi ska fira de svenska högtiderna och föra vidare de traditioner som vi har.  

• Vi ska vara intresserade för hur andra kulturer firar högtider och vara öppna för att föräldrar 

kommer hit och visar/berättar.  

• Vi ska vara medvetna om att inte alla vårdnadshavare och barn med en viss trosuppfattning 

har samma önskemål och behov och då ta reda på vad som gäller för just den enskilda 

familjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig  

Varje enskild dagbarnvårdare 

Utvärdering 

Mars 2022 
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KARTLÄGGNING  

Kartläggningsmetoder  

Dagliga observationer.  

Områden som berörs i kartläggningen: inom och utomhusmiljö. 

Pedagogen kartlägger hur barnen trivs genom att: 

• Vistas/trivs barnen i alla tillgängliga rum inomhus?  

• Vistas/trivs barnen överallt vid utevistelse?  

 

Hur barn och vårdnadshavare har involverats i kartläggningen  

Barnen har involverats i kartläggningen genom att vi ser barnens intentioner och trivsel 

genom observationer och trivselenkäter. Våra vårdnadshavare har möjlighet att involveras på 

exempelvis utvecklingssamtal.  

Hur personalen har involverats i kartläggningen  

Pedagogerna är de som dagligen observerar och samtalar med barnen i sina respektive 

grupper.  

 

Resultat och analys  

Barnen upplevs trygga och trivs både i miljön och tillsammans med vänner och med sin 

pedagog/sina pedagoger.  

 

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER  

• Närvarande pedagog både inom- och utomhus 

• Observationer på grupp och enskild nivå 

 

Mål och uppföljning 

• Pedagogen är aktivt delaktig/tillgänglig i barnens miljö både inomhus och utomhus för att 

bland annat minska att konflikter uppstår i barngrupperna. Barnen ska känna sig trygga hos 

dagbarnvårdaren.  
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Åtgärd 

För att bli mer tillgängliga för barnen är en åtgärd att pedagogen alltid ska finnas till för 

barnen genom att vara där barnen är.  

Motivera åtgärd  

För att minska att konflikter uppstår och för att barnen ska känna sig ännu tryggare hos 

dagbarnvårdaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig  

Varje enskild dagbarnvårdare 

Utvärdering 

Reflektera/ analysera regelbundet, dokumentera och åtgärda vid behov 
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RUTINER FÖR AKUTA SITUATIONER  

Policy  

Det råder nolltolerans mot trakasserier och all form av kränkande behandling i vår 

verksamhet. All form av kränkande behandling ska uppmärksammas och lyftas för att rätt 

åtgärder ska sättas in. Ansvaret ligger hos den vuxna. 

 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Vi tar alltid alla signaler rörande diskriminering, trakasserier och all annan form av kränkande 

behandling av barn på allvar oavsett om kränkningen utförts av pedagogisk personal eller av 

andra barn. Våra pedagoger är delaktiga i barnens lek, både aktivt och mer 

observerande/passivt.  

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn  

• Vid en misstänkt kränkning så gör pedagogen observationer och skriver ner vad som händer 

och reflekterar över åtgärder.  

• När en kränkning inträffar så tar pedagogen tag i situationen direkt och belyser 

kränkningens konsekvenser. 

• Särskilja barnet från handlingen (samtala om barnets handling och inte barnet som individ).  

• Alltid lyssna och samtala med de barn som har varit inblandade och följa upp konflikten. 

Undvika "varför" frågor. Tex. Vad hände? Hur tänkte du/ni? Se konflikthanteringsmodell. 

• Vid upprepande tillfällen eller riktade mot ett och samma barn ska föräldrar och huvudman 

informeras. Om situationen kvarstår: Samtala med huvudman och förbereda för ny 

föräldrakontakt.  

• Vid behov ta hjälp utifrån, exempelvis handledning/ specialpedagog/barnhälsoteamet.  

• Åtgärdsarbetet får inte upphöra förrän den utsatte anser att kränkningarna har upphört, 

samt att andra berörda likväl delar denna uppfattning.  

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal  

• Som vuxen ansvarar du för att ingripa direkt när du uppmärksammas på något/ser något 

som du inte kan stå för, tänk på vem du är här för. 

• Viktigt att avsätta tid för samtal samma dag 

• De berörda behöver sitta ner och prata om händelsen – dokumentera. 
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• Huvudman informeras utan dröjsmål om den aktuella händelsen och vidtar 

nödvändiga åtgärder. 

 

Rutiner för uppföljning 

Berörda parter går igenom processen, allas röster ska bli hörda. Vi utgår från det gjorda 

arbetet, utvärderar och klargör om nya händelser har inträffat. Finns det behov av nya samtal 

med de berörda, planeras det in. Åtgärdsarbetet får inte upphöra förrän den utsatte anser att 

kränkningarna har upphört samt att alla berörda delar denna uppfattning. 

 

Rutiner för dokumentation 

Tydlig dokumentation är en viktig del för att rätt kunna följa upp arbetet mot diskriminering, 

samt ett villkor för rättssäkerhet för barn, vårdnadshavare och personal. Dokumentationen 

ger vårdnadshavare och huvudman information om hur arbetet genomförts. Alla händelser av 

betydelse ska dokumenteras. Dokumentationen arkiveras i tio (10) år, huvudman ansvarar för 

att förvaring sker på rätt sätt. 

 

ANSVARSFÖRHÅLLANDE 

Huvudman har det övergripande ansvaret att se till att det åtgärdande arbetet utförs. 

Pedagogen i barngruppen ansvarar för att det åtgärdande arbetet genomförs i barngruppen, 

samt för återkoppling till huvudman. 

 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till  

Barn och föräldrar vänder sig i första hand till den pedagog som är ansvarig för gruppen. Det 

går också bra att vända sig till huvudman och/eller kontoret. 

Huvudman / kontor växel: 031-160 609 

e-mail: info@ekolekbarnomsorg.se 

 

 


