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1. Grunduppgifter 

 
1.1 Verksamhetsformer som omfattas av planen 

Förskolan Silva   

 

1.2 Ansvariga för planen 

Rektor och utvecklingsledare 
 

1.3 Vår vision 

”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.” (Örebro 

kommuns Trygghetsvision) 

Alla barn och vuxna ska vara trygga och ha lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion, 

funktions-hinder, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck. Vi tar 

kraftigt avstånd från alla former av kränkningar, trakasserier och 

diskriminering. 

 

1.4 Planen gäller från 

November 2022 
 

1.5 Planen gäller till 

November 2023 

 

 

1.6 Barnens delaktighet 

Det är barnens rättighet att vara delaktiga i trygghetsarbetet. 

Delaktigheten ska anpassas efter barnets ålder och mognad (se 

förordning 2006: 1083) 

På vår förskola ges barnen möjlighet att påverka trygghetsplanens 

utformning genom olika samtal och reflektioner om hur vi ska vara mot 

varandra för att alla ska trivas. Barnintervjuer sker varje år och barnen 

får återkoppling kring vad som framkommit och om vad som ska 

åtgärdas.  
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1.7 Vårdnadshavarnas delaktighet 

Vårdnadshavare ges möjlighet att diskutera och yttra sig kring 

Trygghetsplanen vid utvecklingssamtal och vid dagliga möten när 

tillfälle uppstår. Trygghetsplanen finns tillgänglig för föräldrar på 

samtliga avdelningar.  

Trygghetsplanen läggs även ut på unikum samt förskolans hemsida. 

I brukarenkäten ges möjlighet för vårdnadshavare att utvärdera sin 

upplevelse av barnens trygghet och trivsel. 

 

1.8 Personalens delaktighet 

All personal ska aktivt delta i framtagandet av Trygghetsplanen och i 

det ingår arbetet med kartläggning och framtagande av 

förebyggande och främjande insatser. I samband med APT och 

lärgrupper i oktober upprättas trygghetsplanen.  

 

1.9 Förankring av planen 

All personal, barn och vårdnadshavare får information om förskolans 

Trygghetsplan. Rektor ansvarar för att personal får information. 

Personalen ansvarar för att vårdnadshavarna får information under 

introduktionen, på föräldramöten och vid utvecklings- och 

uppföljningssamtal.  

Personalen är ansvarig för att regelbundet arbeta med att göra 

innehållet i Trygghetsplanen levande för barnen i förekommande 

situationer under dagen. 

All personal, barn och vårdnadshavare får genom planen information 

om vart och till vem de ska vända sig om de ser eller hör eller på annat 

sätt får vetskap om att diskriminering, trakasserier eller kränkande 

behandling är förekommande.  
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2. Utvärdering 
2.1 Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 

Varje arbetslag utvärderar arbetet med föregående års plan. En 

sammanställning görs av förskolans förskollärare i lärgrupperna. 

Läroplansmålen utvärderas årligen av all personal. Brukarenkäten följs 

upp och pedagogerna reflekterar över resultatet.  Barnen är delaktiga 

i trygghetsplanen genom att vi åter kopplar på vilket vis vi åtgärdat 

rädslor och oro som barnen visat. 

 

2.2 Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 

Rektor, pedagoger och barn 
 

2.3 Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 

Under föregående år har arbetet skett nära barnen vilket är en 

framgångsfaktor. Det har skapat ökad trygghet hos barnen och 

motverkat kränkande behandling. Ständigt pågående arbete 

genom samtal med barn och vårdnadshavare kring samspel, hur 

man är en bra kompis så att alla på förskolan ska må så bra som 

möjligt. Vårdnadshavare har gjorts delaktiga i samtal där frågor 

om barns trygghet tas upp samt via Unikums lärloggar där vi 

publicerat innehåll från barnens utbildning.  

 

En annan viktig insats har varit att dela barngruppen i mindre 

grupper och skapa mötesplatser både inne och ute som 

möjliggör för barnen att få en varierad och trygg miljö.  

Barnkonventionen har varit ett levande dokument i samtal och 

olika aktiviteter med barnen. 

 

Oron som vissa barn uttryckt kring toaletterna(uppe) har 

åtgärdats med att barn tillsammans med pedagog skapat ringar 

att hänga på dörrhandtagen som visar upptaget/ledigt. 
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Arbetet med ICDP har inte hållits levande. Fortbildning som planerats 

har uteblivit på grund av pandemi samt sjukdom. 

 

 

2.4 Årets plan ska utvärderas senast 

  September 2023 

 

2.5 Beskriv hur årets plan ska utvärderas 

Trygghetsplanen följs upp i vårt systematiska kvalitetsarbete enligt 

årshjulet för det. En slutlig utvärdering sker i september.  Utvärderingen 

redogörs i nästkommande läsårs trygghetsplan.  

 

2.6 Ansvarig för att årets plan utvärderas 

Rektor och utvecklingsledare ansvarar. Arbetslagen genomför 

utvärderingen. 

 

3. Främjande arbete 
Målet med det främjande arbetet är att skapa en trygg miljö där alla 

visar respekt för allas lika värde. Det handlar om att identifiera och 

stärka positiva förutsättningar för likabehandling och trygghet i 

utbildningen. Att förankra respekten för alla människors lika värde och 

utveckla en miljö där barnen känner trygghet och kan utvecklas. Det 

handlar om insatser för att skapa tillitsfulla relationer, norm-

medvetenhet, trygghet och delaktighet. Aktiviteter, litteratur och 

samtal i barngruppen om hur vi bemöter varandra och 

gruppstärkande övningar är exempel på dagliga insatser. Här är 

medvetenheten hos personal kring normer och värden en viktig del, 

samt att stärka demokratisk kompetens hos barnen genom 

undervisning om mänskliga rättigheter. Det främjande arbetet pågår 

alltid utan att något särskilt har hänt, en ständig del i undervisningen 

som ska pågå kontinuerligt. 
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Under året ska vi fortsätta finnas nära barnen i så stor utsträckning som 

möjligt. Likaså dela barngrupperna i mindre grupper för att skapa lugn, 

trygghet och möjliggöra för varje barn att höras. 

Vi skapar nyfikenhet på de olika språk som finnas representerade 

bland barnen. 

Vi läser kompisböcker för barnen utifrån barnkonventionen kring 

mänskliga rättigheter. Vi pratar även med dem om böckernas innehåll 

och hur de kan relatera till det. Andra böcker som representerar 

mångfalt köps in av rektor. 

Vi försöker uppmärksamma när det är speciella högtider för de olika 

religioner som finns i vår barngrupp. Inget firande utan enbart att vi 

uppmärksammar så att de barnen känner sig sedda och viktiga. Vi 

jobbar för barnens och vårdnadshavares trygghet. Vi lyssnar in och 

följer upp.  

  

4. Kartläggning 
 

4.1 Kartläggningsmetoder 

Kartläggningen görs under höstterminens första månader. Vi 

kartlägger genom barnintervjuer, observationer av barn i olika 

situationer och miljöer. Eftersom flera barn inte behärskar svenska 

språket så har pedagogerna visat bilder på olika miljöer både från 

gården och inomhus. Barnen kan visa med en glad eller ledsen smiley 

vilken känsla de förknippar med de olika miljöerna.  

 

Pedagogiska reflektioner förs i arbetslagen utifrån följande 

frågeställningar:  
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Vilka risker och hinder finns (övergripande) 
Var/när finns det risk för diskriminering och kränkande behandling? 
I vilka aktiviteter, lokaler, sammanhang ser ni risker för diskriminering och kränkande behandling? 
Det är viktigt att göra det generellt med inriktning på förhållandena i verksamheten och inte på enskilda 
barn.  
Var finns det hinder? 
Se över rutiner, riktlinjer och faktiska hinder i form av attityder, normer och strukturer.  
 
Analysera orsaker 
Varför finns dessa risker och hinder? 
Varför ser det ut som det gör? 
Var kommer riskerna, hindren ifrån? 
Vad beror de på? 
 
 

Samtliga pedagoger är delaktiga i kartläggningsarbetets första skede i 

form av reflektion i arbetslaget, samtal med barn och observationer. En 

sammanställning av arbetslagens kartläggning genomförs i grupper i 

samband med APT i oktober samt efterföljande lärgrupper där 

förskollärare ingår.  

 

Vårdnadshavare görs delaktiga genom unikum, utvecklingssamtal och 

i den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Vi värdesätter en 

bra start vid introduktionen där vårdnadshavare får information och blir 

lyssnade till. 

 

4.2 Områden som berörs i kartläggningen 

Kränkande behandling 

Kön 

Könsidentitet eller könsuttryck 

Etnisk tillhörighet 

Religion eller annan trosuppfattning  

Funktionsnedsättning 

Sexuell läggning 

Ålder 

 

4. 5 Resultat och analys 

I samband med våra observationer har vi sett att enstaka barn kan 

uttrycka sig negativt kring olika hudfärger. Vi kan också se att de äldre 
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barnen i yngrebarns-grupperna ger sig på sina yngre kamrater för att 

visa sitt övertag. Det händer också att de yngre biter och drar de äldre 

barnen i håret. I samtal med barnens föräldrar framkommer det att 

deras barn har liknande beteenden hemma där de kan bitas och slåss. 

De flesta föräldrar har på eget initiativ berättat detta för oss och 

strävar efter att samarbeta med förskolan för att skapa bättre klimat 

bland barnen. 

 

Våra intervjuer visar i stort att barnen är trygga och trivs på förskolan. 

Det är även det vi kan utläsa av brukarenkäten. Det som framkommer 

är dock att något eller några barn på varje avdelning nämner att 

andra barn är dumma, inte snälla kompisar. På respektive avdelning 

kommer närmre observationer att göras för att se hur läget ser ut.  

Flera barn upplever att toaletterna i entrén känns otrygga/negativa på 

olika sätt. Barnen uttrycker att det luktar illa, att man blir ledsen när 

dörren stängs och att belysningen slocknar när barnen sitter stilla på 

toaletten en längre stund.  

 

Vi har upplevt att barnens bristande språk gör det svårt att genomföra 

barnintervjuer, trots att vi använt oss av bilder. Därför behöver vi 

framöver lägga större fokus på våra observationer.   

 

5. Förebyggande arbete 
 

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för 

diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som kan finnas i 

utbildningen. Förebyggande åtgärder tas fram utifrån det som 

framkommit som risker i kartläggningen. Därför är kartläggningen viktig 

så att vi vet vilka förebyggande åtgärder som behövs varje år. Här är 

barnens upplevelser av central betydelse för att identifiera risker. 
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Utifrån den kartläggning vi gjort och de risker och hinder vi identifierat 

har följande insatser för förebyggande arbete planerats: 

 

Vi försöker vara så närvarande som möjligt bland barnen både inne 

och ute och delar in oss i mindre grupper. Detta för att skapa goda 

förutsättningar för barn att komma till tals och känna sig trygga. 

Genom att finnas nära kan vi fånga upp situationer och vägleda 

barnen i deras samspel. Vi fortsätter lära barnen säga stopp och vikten 

av att lyssna på och respektera varandra. Vi lyfter som något positivt 

och allas lika värde. 

Vi fortsätter det dagliga arbetet kring hur man är en bra kompis. Vi 

arbetar med kompisböckerna och håller arbetet med 

barnkonventionen levande.  

Gällande toaletterna planeras kontakt med fastighet för att undersöka 

möjligheten att förhindra att lampan släcks medan barn är där. För att 

trygga barnen vid toalettbesöken strävar vi också efter att det alltid 

ska finnas en vuxen i närheten då barn är på toaletten.  

 

6. Åtgärdande arbete, rutiner för akuta 

situationer 
 

6.1 Policy 

Det råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling på vår förskola. 

 

6.2 Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och 

kränkande behandling 

Alla som arbetar i förskolan har en skyldighet att anmäla kännedom 

om upplevd kränkning till rektor som i sin tur har en skyldighet att 

anmäla till huvudman. En viktig utgångspunkt är den individuella 

upplevelsen och att den som uppger att han eller hon blivit kränkt, 

alltid måste tas på allvar.  



11  PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BAHANNDLING - ENHET SILVA 

Personalen är lyhörd och observant på vad som händer i 

verksamheten. Personalen strävar efter att skapa en förtroendefull 

relation med barn och vårdnadshavare så att de tidigt berättar om 

det förekommer någon form av diskrimineringar/kränkningar i barnens 

närhet. Via samtal med barnen får personalen vetskap om barnens 

upplevelser av eventuella diskrimineringar/kränkningar till exempel om 

någon utesluts ur leken, inte blir lyssnade på, är orolig eller inte mår väl 

etc.  

 

6.3 Telefonnummer som föräldrar kan vända sig till 

Rektor:  Helen Peterson  21 61 55   

Gläntan    21 35 84 

Myren   21 35 86 

Mossen   21 35 88 

Ängen   21 35 89 

Dungen   21 35 45 

 

Alla har rätt att vända sig till den personal som de känner sig tryggast 

med och har förtroende för.  

 

6.4 Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks  

En gemensam rutin finns framtagen på förvaltningsnivå för detta 

arbete. Rutinen i sin helhet finns på intranätet: Förskolans rutiner för att 

anmäla och utreda trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 

behandling till huvudman (orebro.se) 

https://intranat.orebro.se/download/18.42336a32177c8ab158d1727f/1614327779531/F%C3%B6rskolans%20rutiner%20f%C3%B6r%20att%20anm%C3%A4la%20och%20utreda%20trakasserier,%20sexuella%20trakasserier%20och%20kr%C3%A4nkande%20behandling%20till%20huvudman.pdf
https://intranat.orebro.se/download/18.42336a32177c8ab158d1727f/1614327779531/F%C3%B6rskolans%20rutiner%20f%C3%B6r%20att%20anm%C3%A4la%20och%20utreda%20trakasserier,%20sexuella%20trakasserier%20och%20kr%C3%A4nkande%20behandling%20till%20huvudman.pdf
https://intranat.orebro.se/download/18.42336a32177c8ab158d1727f/1614327779531/F%C3%B6rskolans%20rutiner%20f%C3%B6r%20att%20anm%C3%A4la%20och%20utreda%20trakasserier,%20sexuella%20trakasserier%20och%20kr%C3%A4nkande%20behandling%20till%20huvudman.pdf
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I stora drag ser rutinen ut enligt bilden nedan: 

 

 

Det åtgärdande arbetet handlar om att verksamheten ska agera vid 

kännedom om att ett barn kan ha blivit utsatt för diskriminering, 

trakasserier eller kränkande behandling.  

 

Den pedagog som finns nära barnet tar hand om situationen genom 

att finnas där, lyssna in, trösta och ta hand om barnet/barnen. 

Personal som får kännedom om att ett barn upplever sig vara kränkt 

ska samma dag skriftligen anmäla detta till rektor.  

Rektor i sin tur anmäler till huvudman (Förskolenämnd). 

 

Vid inkommen anmälan görs en utredning kring händelsen. Om ett 

barn har blivit utsatt för kränkande behandling, trakasseri eller 

diskriminering ska åtgärder snabbt vidtas. Dessa ska leda till att 

kränkningarna upphör helt. Vilka åtgärder som behövs beror på vad 

utredningen visar.  

 

Exempel på åtgärder kan vara: 

- samtala med berörda barn och vårdnadshavare 

- samtala med den i personalen som har utsatt barnet för 

diskriminering eller kränkande behandling 
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- utökad uppsikt och vuxennärvaro, särskilt på platser och tidpunkter 

som har visat sig vara riskfyllda 

- tilldela en resursperson för den eller de som kränker 

- gruppstärkande aktiviteter i värdegrundsfrågor 

- se över gruppindelningar och schemaläggning 


