
  
 

 
  

 

 

 
 
 
 

 
 

      
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
                                       
 
 
 
 
 

Trygghetsplan 
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 

Larsgården 
2022-2023 
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221101 

Örebro kommuns Trygghetsvision 

I Örebros förskolor och skolor har vi en trygghetsvision. 
Den antogs av kommunfullmäktige 18 september 2002 och ser ut så här: 
"Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor och 
skolor. Ingen ska bli utsatt, kränkt eller mobbad. Detta är ett ansvar för varje vuxen, 
liksom för alla barn och ungdomar.” 

Sedan 1 januari 2009 regleras trygghetsarbetet i två regelverk, 6 kap. Skollagen (2010:800) och 1 - 3 
kap. Diskrimineringslagen (2008:567). 

1. Vision 
En vision ska vara något som alla i verksamheten kan samlas kring och arbeta för i alla delar 
av verksamheten. En vision är det verksamheten strävar mot med sitt likabehandlingsarbete. 

Trygghetsarbete handlar om att skapa en förskola som är fri från diskriminering, trakasserier 
och kränkande behandling. En trygg vardag är en förutsättning för att lära och utvecklas. 

Det här är vår vision för trygghetsarbetet: 

Larsgården ska vara en trygg miljö för barn och vuxna. Vår förskola ska 
präglas av respekt för människors lika värde. 

Nolltolerans råder mot all sorts diskriminering. 

2. Uppföljning och utvärdering av trygghetsplanen 2021-2022 

Tydliga roller och ansvarsfördelning 

Så här ser vår ansvarsfördelning ut: 

Uppdrag Hur har vi arbetat för att nå målet? Hur väl når vi 
målet? Hur vet vi att vi når målet? 

All personal, barn och vårdnadshavare känner till att 

diskriminering och kränkande behandling inte är tillåten i 

verksamheten. 

Planen tas upp regelbundet o hänvisas till. Alla vet om att trygghetsplan 

finns. Vårdnadshavare får info via unikum flera gånger per år. 

Ett målinriktat arbete bedrivs för att främja barns lika 

rättigheter, samt att motverka diskriminering utifrån 

diskriminerings-grunderna samt annan kränkande 

behandling. 

Vi följer och arbetar efter trygghetsplanen.vi uppdaterar enkla 

trygghetsplanen. Icdp-cirklarna, årshjul, normer o värden 

Vi använder kommunens rutiner för anmälan till huvudman 

samt har rutiner för utredning, åtgärder och doku-mentation 

av trakasserier och kränkande behandling. 

Ja. Vi har ej gjort någon anmälan till huvudman angående trakasserier 

och kränkande behandling då det vad vi vet ej förekommit någon 

anledning till detta. Vi känner oss osäkra på i vilka situationer en sådan 

anmälan behövs. 

Årligen upprätta och utvärdera trygghetsplanen i samarbete Ja. Vårdnadshavare får info om trygghetsplan vid utvecklingssamtal, 

med personal och barn, om möjligt även vårdnadshavare. föräldramöte, på unikum. Barn deltar i enkel trygghetsplan samt 

trygghetsintervjuer (stora barn). Planen är ej utvärderad med 

vårdnadshavare men de ger oss feedback på hur vi jobbar när vi har 

utvecklingssamtal eller andra samtal. 
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Information: 
Målgrupp Insats/Arbetssätt Hur har vi arbetat för att nå målet? Hur väl når vi målet? När gör 

vi detta? Hur ofta osv. 

Personal Avdelningarna ansvarar 

för att aktivt arbeta med 

planens innehåll. 

Årshjul, normer och värden, icdpcirklarna, kompisböcker och arbete om kompisar och 

empati med barnen är olika exempel på hur vi arbetar med planens innehåll. Arbetet görs 

enligt årshjulet. 

Barn Personal ansvarar för 

konkret arbete i 

samlingar och andra 

undervisningssituationer 

med målet att skapa 

förståelse för planens 

budskap. 

Maskrosen: Vi arbetar med enkel trygghetsplan, vi förbereder barn inför arbete med 

trygghetsplan genom att prata om kompisar, hur vi är mot varandra. Barnkonventionens 

punkter, kompisböcker, etiska dilemman i böcker och samarbetslekar. Vi försöker titta efter 

representation i böcker men behöver bli bättre. Vi har påbörjat arbete med genus men detta 

är ett utvecklingsområde. Vi röstar, använder barnens önsketavla för att barnen ska få 

uttrycka åsikter och önskningar och få inflytande. 

Tussilago: Enkla trygghetsplanen, foton har tagits då barnen hjälpt varandra, samarbetat, 

lekt bra tillsammans. Dessa bilder har vi sedan haft diskussioner omkring på samling. 

Kompisböckerna har vi läst och ibland dramatiserat. Barnen har deltagit i dramatiseringen 

och väntat på sin tur med dockor som åkte rutschkana. 

Vi har jobbat med barnkonventionsböckerna på samlingar tillsammans med 

kompisböckerna. Vi har också lyssnat på dem på Polyglutt. 

Vi har uppmuntrar gott beteende och samtalar om när barnen gör bra saker mot varandra. 

Hur man är en bra kompis. När vi har det förhållningssättet märks det att barnen gärna vill 

göra bra saker och att barnen uppmärksammar oss vuxna på när de gjort nåt snällt mot en 

kompis. 

Jobbat dramatiserat med figurer och med en handdocka som pratade om hur man är en bra 

kompis, berömde dem för deras empati och vänskap. Barnen lyssnade mycket då. 

Lärmiljö affär blev många tillfällen till bra samarbete och vänta på sin tur. Vi ser att flera 

barn lärt sig vänta på sin tur /turtagning. 

Vi har provat på att ha omröstningar med barnen. 

Vårdnads- Information ges vid varje Ja, vi gör allt detta. Vi beskriver inte för vårdnadshavare HUR vi jobbar när kränkningar 

havare introduktion, 

utvecklingssamtal, 

föräldrasammankomst, 

samt via dokumentation i 

Unikum. Vi beskriver 

hur vi arbetar både 

förebyggande samt när 

kränkningar sker. 

uppstår, mer än vid enskilt samtal för enskilt barn. Vi har informerat om trygghetsplanen 

vid varje introduktion. På utvecklingssamtalet har den ibland inte tagits upp. 

Inlägg har gjorts i Unikum de månader normer och värden varit i fokus. 

Barns delaktighet 

Insats/Arbetssätt Hur har vi arbetat för att nå målet? Hur väl når vi målet? När jobbar vi med detta? 
Hur ofta osv. 

Barnen deltar i 

skapandet av en Enkel 

trygghetsplan på varje 

avdelning. Den visar i 

text och bild HUR vi 

får vara mot varandra. 

Pedagoger tar ut bilder när barn gör goda beteenden och visar för barn och har diskussion kring bilderna, vi 

börjar varje höst att göra ny karta där vi gemensamt spånar fram hur vi ska vara mot varandra för att alla ska må 

bra och trivas. Tillsammans skriver vi upp det vi kommit på och sätter upp bilder som vi valt ut. Vi hänvisar till 

trygghetsplanen vid konflikter och uppmärksammar barnens goda beteenden i vardagen, ex "det här tar vi kort 

på så kan vi sätta upp på trygghetsplanen". Det som varit svårt är att få bilder på alla barn speciellt de yngsta, 

för de yngre har vi fokuserat på när de leker bredvid/eller tillsammans med varandra 

Trygghetsintervju för 

barnen som är 4-6 år. 

Maskrosen: vi genomför den varje år. Vi försöker anpassa den efter barngrupp. Ibland har de fått svara med 

hjälp av smileysarna som visar olika färger och ibland kör vi i grupp och ibland ensamma. 

Tussilagon: vi prövade att göra trygghetsintervjuer med de äldsta (ca 3 år), det var för svårt för barnen. 
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Främjande och förebyggande arbete 

Mål Hur har vi arbetat för att nå målet? Hur väl når vi målet? När jobbar vi med 
detta? Hur ofta osv. 

Barnen ska få 

förutsättningar att 

utveckla respekt för 

alla människors lika 

värde 

Vi pratar om olikheter, ritar blommor där vi berättar om oss själva och vi belyser olikheterna. Vi använder 

barnkonventionen som stöd. Vi försöker välja ut böcker med etiska dilemman och olikheter och pratar om 

innehållet. Vi uppmanar goda beteenden och att vi är trevliga mot varandra oavsett vem det är. Vi 

uppmärksammar alla barn. Det är ett arbete som sker mycket kontinuerligt och i stunden när situationer 

uppstår. Mycket handlar om att personal är nära barnen och hör och ser vad som sker så vi kan hjälpa barnen 

rätt. 

I våra grupper har vi aktiviteter som främjar att alla får göra sin röst hörd, att vi turas om osv. 

All personal är goda 

förebilder för 

barnen. 

Vi jobbar enligt modellen för lågaffektivt bemötande. Vi tänker på hur vi pratar med varandra och med 

barnen. Vi är trevliga och hälsar på varandra och lyssnar på varandra. Vi brister när vi är utarbetade och har 

haft det slitigt. Vi märker att vi är bra förebilder när vi hör att barnen "härmar" hur vi pratar med varandra och 

säger trevliga saker till varandra. Vi försöker att inte prata över huvudet på barnen. 

Vi har observerat och filmat personalen på våra samlingar utifrån icdp. På Tussilagoavdelningen behöver vi 

tänka på placeringen på barnen för att undvika tillsägelser. Varva enkla sånger med rörelser som fångar dem 

bra med lite svårare uppgifter som läsning och ramsor. 

Integritets-policy Vi pratar mycket om stopp, nej och sluta på avdelningen. Alla barn bestämmer över sin egen kropp och det är 

viktigt att lyssna på kompisarna när de inte vill. Vi pratar om att titta på kompisarnas kroppsspråk, ibland visar 

man stopp utan att uttrycka det verbalt. Ordinariepersonal eller kända regelbundna vikarier byter blöjor eller 

hjälper barn på toa. Vi ger möjlighet för storbarn att stänga till toalettdörren om de önskar. Vi frågar alltid om 

barnet vill ha en kram/sitta i knät om det är ledset. 

Förebyggande arbete: 
Mål Hur har vi arbetat för att nå målet? Hur väl når vi målet? hur jobbar vi på 

förmiddagar samt eftermiddagar? 

Arbeta organiserat i 

smågrupper 

Maskrosen: Vi delar gruppen i smågrupper på förmiddagen, många tillfällen faller bort pga planeringstid, 

utvecklingssamtal, möten etc. På eftermiddagar delar vi gruppen lättare när det är fint väder. Många barn är 

väldigt måna om att få ha fri lek och vill ej ha styrda aktiviteter. Vi försöker locka smågrupper genom att 

erbjuda aktiviteter. 

Tussilagon: Vi har delat in barngruppen i tre åldersindelade (eller två beroende på barngruppens storlek) 

grupper dvs 5 i varje. 

Varje grupp är inne en fm i veckan och har då en planerad aktivitet. Både barn och pedagoger upplever den 

stunden som något positivt då lärande sker och det är roligt och lugnt. De barn som ej har grupp är utomhus 

och erbjuds också något. För de barnen blir också stunden lugnare. 

På eftermiddagarna försöker vi ha en planerad aktivitet i det stora rummet. Den blir inte lika lugn och trygg då 

det är väldigt mycket som ska hinnas med den tiden. 

Åtgärdande arbete, Uppsikt och upptäckt: 
Insats/arbetssätt 

Varje avdelning dokumenterar Trygghetsarbetet i Maskrosen: Vi dokumenterar och kartlägger. Vi anpassar kartläggningen 

utvecklingsplanen under Normer och värden. efter barngrupp. Vi håller oss närvarande i barnens lek för att förhindra 

Kartläggningar av trygghetsarbetet sker för att upptäcka kränkningar och hjälpa till att lösa konflikter. På förmiddagen håller vi oss 

risker, hinder samt kränkande behandling. nära barnen utomhus. På eftermiddagen är alltid en personal i köket, en i stora 

rummet och en flyger mellan och håller sig där det behövs. Vi delar barn som 

Medvetet närvarande personal finns nära barnen i deras hamnar i konflikt eller går ut med några stycken. 

lek- och lärsituationer under hela dagen. All personal Tussilagon: Vi har dokumenterat enligt årshjulet. Vi har observerat olika 

har ett ansvar att motverka och stoppa situationer där situationer som känts lite stökiga och där vi tänkt att kränkningar kan ske. 

diskriminering och kränkningar sker. Åtgärder som gjorts har fungerat bra. 

Hur har vi arbetat för att nå målet? Hur väl når vi målet? 
hur jobbar vi på förmiddagar samt eftermiddagar? 
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3. Tydliga roller och ansvarsfördelning 

Huvudmans ansvar 
Örebro kommun som huvudman är den som är ansvarig för att verksamheten uppfyller sina 
skyldigheter enligt de lagstiftningar som berör likabehandling. Med huvudman menas i detta 
fall respektive skolnämnd. Det är viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning i verksamheten 
och det är lämpligt att i planen beskriva hur ansvarsfördelningen ser ut. 

Så här ser vår ansvarsfördelning ut 

Uppdrag Arbetssätt Ansvar 
All personal, barn och 
vårdnadshavare känner 
till att diskriminering 
och kränkande 
behandling inte är 
tillåten i verksamheten. 

Planen implementeras under apt i nov -22. 
Information omkring innehållet i planen 
förmedlas vid introduktion, 
utvecklingssamtal och föräldramöten samt 
i dokumentation på Unikum. 
Vi beskriver hur vi arbetar både 
förebyggande samt när kränkningar sker. 

Rektor 
Trygghetsgruppen 
All personal på 
förskolan 

Ett målinriktat arbete 
bedrivs för att främja 
barns lika rättigheter, 
samt att motverka 
diskriminering utifrån 
diskrimineringsgrundern 
a samt kränkande 
behandling. 

Vi arbetar aktivt och konkret tillsammans 
med barnen utifrån planens innehåll på alla 
nivåer. Det sker i samlingar samt i andra 
undervisningssituationer under dagen. 
Både planerat och spontant. 
Vi lyfter kontinuerligt trygghetsarbetet i 
olika pedagogiska forum, 
avdelningsreflektioner, förskollärarträffar, 
på studiedagar och Apt. 
Vi följer årshjulet för att säkerställa att 
planen systematiskt följs upp. 

Rektor, 
Trygghetsgruppen 
avdelnings-
personal ansvarar 
för att det sker 
kontinuerligt 
under året. 

Vi använder 
kommunens rutiner för 
anmälan till huvudman 
samt har rutiner för 
utredning, åtgärder och 
dokumentation av 
trakasserier och 
kränkande behandling. 

Vi följer rutinerna på intranätet. Rektor 
Trygghetsgrupp 
Avdelnings-
personal 

Årligen upprätta och 
utvärdera 
trygghetsplanen. 

Alla avdelningar ansvarar för att följa upp 
och utvärdera trygghetsplanen och arbetet 
kopplat till den enligt årshjulet. 
Under introduktionssamtal, 
utvecklingssamtal samt via brukarenkät 
ges vårdnadshavare möjlighet till 
delaktighet och inflytande. 

Rektor 
Trygghetsgrupp 
Avdelnings-
personal 
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4. Barns delaktighet 

Det är barnens rättighet att vara delaktiga i trygghetsarbetet. Delaktigheten ska anpassas efter 
elevernas ålder och mognad. 

Så här arbetar vi med barns och elevers delaktighet i trygghetsarbetet: 

Insats/Arbetssätt Ansvar 
Barnen deltar i skapandet av en Enkel trygghetsplan på varje 
avdelning. Den visar i text och bild HUR vi får vara mot varandra. 
Barnen deltar efter egen förmåga i avdelningens uppföljningar och 
utvärderingar av avdelningens trygghetsarbete. 
Den enkla trygghetsplanen uppdateras under året så att den blir 
levande i undervisningen. 

Avdelnings-
personal 

Trygghetsintervju för barnen som är 4-6 år nov -22 

5. Barns rättigheter till stöd 

Barnet har rätt att få stöd och hjälp när hen känner sig kränkt. Barns upplevelser av 
kränkningar får inte avfärdas. 
All personal ansvarar för att varje barn möts respektfullt utifrån den barnsyn läroplanen 
förmedlar. 

I vår verksamhet kan barn och deras vårdnadshavare som vill ha stöd, vända sig till: 
All personal på förskolan - avdelningspersonal, kökspersonal, rektor, specialpedagog, 
pedagogisk handledare. 

Rektor Marita Forss 019-212619 
Trygghetsgrupp Anna Jakobsson 019-212620 
Specialpedagog Rebecka Krause 019-212957 
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6. Kartläggning 

Vi följer årshjulet och tar stöd av de två modellerna ovan. 

Följande kartläggningsmetoder kommer vi att använda oss av: 

Insats/Arbetssätt Tidpunkt Ansvar 
Kartläggningar av trygghetsarbetet sker för att upptäcka 
risker, hinder samt kränkande behandling. 
Tillgänglighetsmodellen och Vägledande samspel 
avvänds som stöd för att synliggöra hur förskolans 
fysiska, sociala och pedagogiska miljöer samspelar och 
påverkar barnens förutsättningar. Analysen utifrån 
kartläggningarna dokumenteras i Utvecklingsplanen 
under flik Normer och värden. 

Nov -22 
Feb –23 
Sept -23 

Avdelnings-
personal 

Trygghetsintervjun för 4-6 åringarna Nov -22 

Brukarenkät för vårdnadshavare Jan -23 
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7. Främjande och förebyggande arbete 

Främjande arbete 
Syftar till att stärka respekten för allas lika värde och omfattar alla diskrimineringsgrunderna 
(kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, 
könsidentitet eller könsuppfattning och sexuell läggning). 
Vi utgår från tillgänglighetsmodellen för att tydliggöra hur de tre delarna i modellen hänger 
ihop och är beroende av varandra för att skapa en trygg, tydlig, begriplig och positiv lärmiljö 
för alla barn. 
Arbetet riktas mot alla och ska vara en naturlig del i det vardagliga arbetet. 
Så här arbetar vi främjande i vår verksamhet: 

Mål Insats/Arbetssätt Ansvar 
Social miljö Barnen ska få förutsättningar att utveckla respekt för alla 

människors lika värde. 
Det sker genom att: 

 Skapa goda relationer och trygg gemenskap på förskolan. 
 Barnen ska kunna lita på att alla vuxna finns där för att 

stötta och bemöta dem i deras känslouttryck och 
utforskande av miljö, material och kompisskap. 

 Vi uppmuntrar samarbete, empati om varandra och har en 
tillåtande kultur där alla barn vågar och vill prova nya 
okända områden och vara kreativa. 

 Personalens förhållningssätt är grundat i Lpfö 18, 
Lågaffektivt bemötande och Vägledande samspel. 

 Vi arbetar för att skapa en förståelse för vårt demokratiska 
samhälle. Att både bli lyssnad på samt att lyssna på andra 
samt ta gemensamma beslut. 

 Integritetspolicyn är en naturlig del av det dagliga arbetet. 

Avdelnings-
personal 
ansvarar för 
att det sker 
dagligen 

Pedagogisk 
miljö 

Personalen tar ansvar för att all omsorg och undervisning planeras, 
genomförs och analyseras utifrån Lpfö 18. 

 Undervisningen är visuell och konkret och anpassas efter 
barnens förmågor och utvecklingsbehov. Vi arbetar med 
tydliggörande pedagogik i form av bildstöd och dagsschema 
från Inprint samt TAKK. 

 Barn och personal skapar en ”Enkel trygghetsplan” 
tillsammans. 

 Utbildningen är kompensatorisk. 
 All personal är medvetet närvarande och deltagande i 

barngruppens aktiviteter. 
 Vi delar barnen i mindre grupper för att möjliggöra för optimalt 

lärande och utveckling där varje barn blir sedd, hörd och 
lyssnad till. 

 Material som kan vara till stöd för trygghetsarbetet är: 
Kompisböcker, Start och Stegvis. 

Fysisk miljö Barnen kan bli kompetenta och lyckas i sin fysiska miljö när: 
 Möbler anpassas efter barnens storlek, ålder och förmågor. 
 Material är tillgängligt och möjligt att nå för barnen. 
 Ljudmiljön och den visuella miljön är stödjande för 

lärande. 
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Förebyggande arbete 
Syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 
På Larsgårdens förskola kan risk vad gäller diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling uppstå i det material och de normer vi har 
Vi ser att det fortfarande att det finns en ojämn representation av etnicitet, språk, kön i böcker, 
sånger och material vi använder. 

Mål Insats/Arbetssätt Tidpunkt Ansvar 
Ha en likvärdig 
representation 
av kön och 
etnicitet i det 
material vi 
använder. 

Observera representationen i de 
böcker, sånger och material vi 
använder. 

Dec –22 på 
förskollärarträff går 
vi igenom resultatet 
av observationen. 

Avdelnings 
-personal 
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8. Åtgärdande arbete 

Det krävs goda rutiner för att kunna ha uppsikt, för att kunna upptäcka, utreda och åtgärda 
samt för att dokumentera och göra uppföljning av diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling. 

På intranätet finns rutiner att följa, Förskolans rutiner för att anmäla och utreda trakasserier, 
sexuella trakasserier och kränkande behandling till huvudman (orebro.se) 

SKYLDIGHET FÖR PERSONAL ATT ANMÄLA 
 Personal som får kännedom om att ett barn upplever sig vara kränkt ska 

samma dag skriftligen anmäla detta till rektor. 
 Anmälan till rektor kan ske genom en inlämnad tjänsteanteckning, via 

epost eller genom att använda anmälningsblankett som finns på Örebro 
kommuns Intranät. 

SKYLDIGHET FÖR REKTOR ATT ANMÄLA 
Rektors skyldighet att anmäla uppstår i två olika situationer: 

1. Då rektor får kännedom om att ett barn anser sig utsatt för kränkande 
behandling. 

2. När rektor tar emot en skriftlig anmälan från personal eller någon annan 
person. I dessa två fall ska rektor samma dag genom e-postmeddelande 
till prod_forskolenamnd@orebro.se skicka in en skriftlig anmälan med 
hjälp av blankett som finns på intranätet. 

Utredning/åtgärder nsats/Arbetssätt 
Kränkningar Rektor startar en utvärdering 

Tidpunkt Ansvar 

dokumenteras och säkerställer att flera olika Direkt då Rekor ansvarar för att 
skriftligt (ta stöd i perspektiv synliggörs och kränkningen starta och följa upp 
rutinen) analyseras. 

Åtgärder för att förhindra att 
uppstått. utredningen. 

liknande kränkningar uppstår 
skapas, genomförs och 
dokumenteras. 
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