TRYGGHETSPLAN
Barn har rätt till att få stöd och hjälp om
hen känner sig kränkt.

Barnens trygghetsplan

Vi måste tänka med hjärtat.
Man ska säga snälla saker till varandra
Det känns roligt att komma hit när någon säger
”hej” till mig.
Hjälpa en kompis ifall den är ledsen

Om barn eller deras vårdnadshavare känner sig kränkt ska hen vända sig till sin
kontaktpedagog, utvecklingsledare på förskolan eller till förskolechef.

Vill du anmäla utan att blanda in förskolan
kontaktas förvaltningschef Margareta Borg.

Vill du veta mer om vårt trygghetsarbete?
Vänd dig till pedagogerna på din förskola.

Hjälpa varandra

Varberga förskolor

Om en kompis är glad så blir jag också glad
Inte förstöra varandras byggen eller säga ”vad
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fult du har byggt”. Vi kan säga ”va fint du har
byggt”.
Vi måste tänka på varandra, hur man säger …
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Varberga Förskolors trygghetsplan.

Varberga Förskolor trygghetsvision

Varberga förskolos trygghetsarbete

Trygghetsplanen hjälper oss på förskolorna att

Vi erbjuder en förskola där barn och pedagoger bemö-

Varje förskola arbetar aktivt med trygghetsarbetet utef-

främja likabehandling samt förebygga trakasserier

ter varandra med ett nyfiket lyssnande och med re-

ter en gemensam framtagen plan. Trygghetsplanen är

och kränkande behandling.

spekt för varandras tankar och åsikter.

ett levande dokument som diskuteras regelbundet.

Det innebär att ingen får utsättas för kränkningar

Vi ser olikheter som en tillgång där vårt förhållningssätt

Alla barn på förskolan är delaktiga i trygghetsarbetet

och diskriminerande behandling eller våld på grund

och arbetssätt ser till allas lika värde oavsett bakgrund,

och tillsammans utarbetar de sin egen trygghetsplan.

av sin ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, funkt-

levnadssätt, religion och kultur.

ionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande
identitet eller uttryck.
Sedan 2009 regleras trygghetsarbetet i kapitel 6 i
skollagen (2010:800) samt i diskrimineringslagen
kapitel 1-3 (2008:567).

Våra värdeord; välkomnadet, delaktighet, mångfald,
kooperativt lärande, kreativitet, lust & glädje genomsyrar hela dagen.

