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Integritetsriktlinjer för förskolan Fiskgjusen 
 

Syftet med vårt integritetsarbete är att skydda barnens integritet och ge dem självbestämmande över sin 
egen kropp.  

Syftet med policyn är att ha klara riktlinjer för oss som arbetar på Ormesta förskola samt att skapa 
trygghet för personal, barn och vårdnadshavare.  

Främjande 
 

• När barnen börjar gå på potta/toalett uppmuntrar vi dem att torka sig själva  
 

• Vid toalettbesök frågar vi barnen hur de vill ha det när de är på toaletten. (ex. hjälp med byxor, stängd eller 
öppen dörr, pedagog med eller vänta utanför) 

 
• Under blöjbytet sätter vi ord på det vi gör (detta ger barnet ett sammanhang av det som sker och påvisar även 

att ett blöjbyte är något ”kliniskt” som görs av hygieniska skäl) och vi har ett respektfullt sätt och lyssnar in 
barnen.  

 
• Vi kramar barnen när de själva visar att de tydligt vill kramas. Vi pedagoger pussar inte barnen.  

 
• Om vi busar med ett barn så slutar vi omedelbart när barnet säger ”nej/stopp/sluta/” även om barnet skrattar.  

 
• 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 kallar inte barnen för smeknamn utan använder oss av hens namn.  
 

• Vi uppmanar barnen att vara uppmärksamma på kompisarnas kroppsspråk, känslor & signaler. 
 

• Vi uppmuntrar barnen att säga ”STOPP!” när någonting inte känns bra.  
 

• All ordinarie personal har läst ”Stopp! Min kropp!”från Rädda Barnen och har tillgång till ”Barns sexualitet – 
en vägledning kring barns beteende från RFSU. 
 

Förebyggande 
 

• Endast ordinarie eller väl kända vikarier byter blöjor och hjälper till vid toalettbesök samt är ensamma på 
vilan (detta gäller främst sovvila och i möjligaste mån). 

 
• Endast ordinarie personal eller väl kända vikarier öppnar/stänger (även här i möjligaste mån). 

 

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

 
• Om en tillfällig vikarie blir ensam på en avdelning slår vi ihop avdelningar eller är ute. 

. 
• All ordinarie personal samt alla vikarier lämnar in brottsutdrag från polisen. 

 
 
Åtgärd 

• Vi antecknar om ett barn säger/gör något som gör oss fundersamma och kontaktar rektor.  

• Tänk: ”vi anmäler inte någon, vi skyddar ett barn” 


