
 

 

Rutin handlingsplan kränkande behandling ”barn”. 

Handlingsplanen gäller alla barn inskrivna hos Ekolek Barnomsorg AB.  

Upprättad: 2018.03.25 

Reviderad: 2019.11.22 

Planen grundar sig på bestämmelser i skollagen, (2010:800), diskrimineringslagen, (2008:567) 
och förordningen, (2006:1 083), om barns deltagande i arbetet med planer mot 
diskriminering och kränkande behandling. 

Ledning samt all anställd personal hos Ekolek Barnomsorg AB tar avstånd från alla tendenser 
till trakasserier och kränkande behandling, ”alla människor har samma värde och ska bemötas 
med respekt, därför måste vi våga se och handla därefter”. 

Ekoleks vision 

- Pedagogisk omsorg ska präglas av respekt för människor och olikheter 
- Pedagogisk omsorg ska vara en plats där alla barn har rätt att bli behandlade som 

individer på lika villkor 
- Pedagogisk omsorg ska vara en trygg lärandemiljö 

 

Alla barn har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med respekt. Därför 
tycker vi att det är viktigt att arbeta förebyggande mot kränkande behandling. Det gör vi 
genom att: 

• genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling 

• upprätta en årlig plan mot kränkande behandling. 

 

 

 



 

Arbeta med aktiva åtgärder 

Vårt förebyggande arbete handlar om att ta bort risker för att barn blir utsatta för kränkningar 
hos dagbarnvårdaren. 

Det förebyggande arbetet görs i följande fem steg. 

1. Kartlägg risker för kränkningar. 

2. Analysera orsaker till riskerna. 

3. Sätt upp mål och bestäm åtgärder. 

4. Upprätta en plan mot kränkande behandling. 

5. Följ upp och utvärdera. 

 

1. Kartlägga risker för kränkningar 

Det första steget är att kartlägga verksamheten för att upptäcka risker för kränkande 
behandling. Vi ser regelbundet över barnens trygghet och trivsel. Där ingår också deras egen 
uppfattning om kränkningar och mobbning hos dagbarnvårdaren. 

Ekolek Barnomsorg AB gör detta genom bl.a: 

• trivselenkäter som barnen fyller i tillsammans med sina vårdnadshavare 

• samtal med barnen  

• observationer 

Genom att kartlägga verksamheten ser vi vilka åtgärder som fungerar. Eventuella problem blir 
tydligare och det blir lättare att förstå varför kränkningar uppstår, i vilka sammanhang, hur de 
tar sig uttryck och därmed vad vi kan arbeta med för att förebygga att det uppstår. 

2. Analysera orsaker till riskerna 

Vi analyserar orsakerna till riskerna för kränkande behandling och sätter upp konkreta mål för 
att förebygga risker för att kränkande behandling skall uppstå. 

Exempelvis är vi observanta på platser och utsatta situationer där risk för kränkande 
behandling kan komma att förekomma. 

3. Planera och genomför åtgärder 

Vi sätter upp mål och bestämmer åtgärder för att nå målen (konkreta som går att följa upp). 

Exempelvis: 

- närvarande vuxna både inom- och utomhus. 

- arbete med att stärka och uppmuntra positiva beteenden och handlingar. 



4. Upprätta en plan mot kränkande behandling 

Vi skriver ner mål och åtgärder i en plan mot kränkande behandling. Det gör vi regelbundet 
varje år. Planen fungerar som ett stöd och en dokumentation över det förebyggande arbetet. 
Vi lägger vikt vid att all personal, barn och deras vårdnadshavare känner till planen. 

Ekolek´s plan mot kränkande behandling innehåller: 

• en översikt över de mål som Ekolek Barnomsorg AB har satt upp för det förebyggande 
arbetet 

• en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkningar 

• en redovisning av vilka åtgärder respektive verksamheten planerar att påbörja eller 
genomföra under det kommande året 

• en redovisning av hur åtgärderna i den föregående årsplanen har genomförts. 

 

I planen anges vem som är ansvarig för att respektive åtgärd genomförs.  

Planen innehåller också: 

• vilka rutiner Ekolek Barnomsorg AB har för akuta situationer 

• en redogörelse för hur barn kan medverka i arbetet. 

5. Följ upp och utvärdera 

Åtgärderna följs upp och utvärderas för att se om de har fungerat och för att vara säker på att 
kränkningarna inte fortsätter. Om målen inte är uppnådda behövs nya åtgärder eller vi 
behöver göra mer för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn. 

Dokumentera hela utredningen och åtgärderna. Skriv ner vad som har hänt, de åtgärder som 
har genomförts, uppföljningen och utvärderingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definitioner och begrepp 

Diskriminering 

Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av 

individer utifrån olika grunder såsom kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Diskriminering används också 

som begrepp i fall där samhällsinstitutioner genom t.ex. sina strukturer och arbetssätt upplevs 

som kränkande.  

Kränkande behandling  

Begreppet kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. 

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla 

människors lika värde. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en 

eller flera. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och 

återkommande. Kränkningarna kan t.ex. vara fysiska, verbala, psykosociala, text- och bild 

burna. 

Mobbning 

Mobbning förutsätter att den som utsätts kränks vid upprepade tillfällen, vilket skiljer 

mobbning från andra former av kränkande behandling. Vidare råder en obalans i makt mellan 

den som mobbar och den som utsätts för mobbning.  

Sexuella trakasserier 

Sexuella trakasserier avser kränkningar grundade på kön eller som anspelar på sexualitet.  

Rasism 

Rasism bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån 

uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper som är mindre värda 

och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera. 

Främlingsfientlighet  

Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, 

kulturella/etniska eller beteendemässiga karaktäristiska. 

Homofobi 

Homofobi avser motvilja mot eller förakt för homo- eller bisexualitet och homo- eller 

bisexuella personer.  

 

All annan kränkande behandling omfattas också av planen. 

 

 

 

 

 
 

 


