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Integritetsriktlinjer för personal på Näsby förskola 
 
 
Förebyggande 

• All ordinarie personal och samtliga vikarier lämnar in utdrag från brottsregistret innan 
anställning i Örebro kommun. 

I möjligaste mån strävar vi efter att; 

• Endast ordinarie personal eller kända vikarier byter blöjor och hjälper till vid toalettbesök 
samt är ansvariga för samling och vila. 

• Endast ordinarie personal eller kända vikarier öppnar/stänger förskolan.  

• När en tillfällig vikarie blir ensam i sin grupp på avdelningen, flyttar vi personal ifrån en 
annan grupp eller slår ihop grupperna. 

• Personal sprider ut sig utomhus och i lokalerna under lek för att överblicka verksamheten. 

 

Främjande 

• Vi uppmuntrar barnen att bli självständiga. Vi lär barnen, efter var och ens förutsättningar, att 
vid toalettbesök torka sig själva och vid påklädning klä på sig själva. 

• Vi sätter alltid ord på det vi gör när vi behöver hjälpa barnet fysiskt, exempelvis vid 
toalettbesök/blöjbyte, lyfta i och ur en barnstol eller vid påklädning. 

• Vi låter barnet ha inflytande över vem i personalen som hjälper barnet och är lyhörda för 
vilken hjälp de vill ha.  

• Vi använder barnets tilltalsnamn när vi pratar till barnet. 

• Vi tvingar aldrig barnen att säga förlåt. Istället samtalar vi med barnen och stöttar/söker 
lösning tillsammans i konfliktsituationer. 

• Om barnet är i behov av tröst är vi lyhörda för hur barnet vill ha det, till exempel om barnet 
vill sitta i knä, få en kram, vara ifred eller om vi ska blåsa på det onda stället. 

• Vi uppmuntrar barnen att säga stopp med ord och tecken om någon kommer för nära. 

• Vi uppmanar både barn och vuxna att vara uppmärksamma på andras kroppsspråk, känslor & 
signaler. 

• All ordinarie personal har läst ”Barns sexualitet – en vägledning kring barns beteende” 
(RFSU) som ett hjälpmedel för att kunna tolka barnens beteende samt ”Stopp! Min kropp!” 
(Rädda Barnen) 

 

Åtgärd 

• Enligt Socialtjänstlagen är vi skyldiga att anmäla om barnet uppvisar ett misstänkt beteende 
eller säger något som gör oss fundersamma  


