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Ba grund
Vem berörs av planen?
Alla bar och vux a i om Rosta förskolor omfattas av Trygghetspla e . Rosta förskolor
består av förskolor a: Kube , Murgrö a , Satellite , Tussilago och Vi tergata . Pla e
har tagits fram av perso alreprese ta ter frå dessa förskolor och förskolechef.
Varför en trygghetsplan?
E ligt diskrimi eri gs- och skollage ska förskolor arbeta aktivt för att främja
likabeha dli g och förebygga diskrimi eri g. I Rosta förskolor ska alla bar kä a sig
trygga och bli respekterade för de de är. I FN:s bar ko ve tio fi s bestämmelser om
mä skliga rättigheter för bar . (Här är ett utdrag av artikel 2, 3, 6 och 12)
-

Alla bar är lika mycket värda och har samma rättigheter. I ge får diskrimi eras.

-

Bar ets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör bar .

-

Alla bar har rätt till liv, överlev ad och utveckli g.

-

Varje bar har rätt att uttrycka si me i g och höras i alla frågor som rör bar et.
Bar ets åsikt ska beaktas i förhålla de till bar ets ålder och mog ad.

Vad är dis riminering?
När ågo på förskola uta a led i g beha dlar ett bar orättvist utifrå
diskrimi eri gsgru der a och förskola s regler och ruti er.

ågo av

Diskrimi eri gsgru der a är: kö , et icitet, religio eller a a trosuppfatt i g, sexuell
lägg i g, fu ktio s edsätt i g, ålder, kö söverskrida de ide titet eller uttryck.
Vad är tra asserier?
Uppträda de som krä ker ett bar s värdighet, och som har samba d med ågo av
diskrimi eri gsgru der a.
Vad är rän ande behandling?
Uppträda de som krä ker ett bar s värdighet, me som i te har samba d med ågo
diskrimi eri gsgru d.

Hur uppnår vi en trygg förs ola?
Kartläggning
För att ide tifiera risker för diskrimi eri g, trakasserier och krä ka de beha dli g görs e
kartlägg i g av läget på förskola i ovember och februari. Kartlägg i ge ska
dokume terasför att arbetet lättare ska ku a följas upp och a alyseras vidare. E
avstäm i g sker i maj/ju i i samba d med att kvalitetsrapport och arbetspla tas fram.
U der året har vi må ga vägar för att å ku skap om hur våra bar mår och trivs på
förskola . Förskola s perso al arbetar ära bar e och får ge om observatio och
reflektio ku skap om stäm i ge i bar gruppe och ka se problem och riskområde .
Förskola strävar efter ett ära samarbete med vård adshavare för att få ga upp sig aler på
att bar i te kä er sig trygga i verksamhete . Dialog kri g trygghete på förskola förs
vid utveckli gssamtal, föräldramöte och föräldraforum u der året. Samtal kri g trygghet
förs i bar gruppe för att få ga upp bar e s ta kar och göra dem delaktiga.

Förebyggande arbete
Med utgå gspu kt i kartlägg i ge av trygghetsarbetet ska varje e skild förskola formulera
åtgärder att arbeta vidare med. Åtgärder för att å måle ska beskrivas så att det tydligt
framgår vem som är a svarig och är utvärderi g sker. Det förebygga de arbetet utgår frå
de riskfaktorer som ide tifierats i kartlägg i ge . Arbetet ska dokume teras ko ti uerligt
och åtgärder a fi as med i förskola s utvärderi g vid arbetsårets slut.

Främjande arbete
Främja de arbete ha dlar om att ide tifiera och stärka de positiva förutsätt i gar a för
likabeha dli g i verksamhete . Det ska förstärka respekte för allas lika värde och i gå
som e aturlig del av det vardagliga arbetet. Alla i verksamhete är delaktiga, bar och
vux a. Måle för arbetet är lå gsiktiga. Att förskola arbetar med ICDP är till exempel e
främja de lå gsiktig åtgärd. Förskola s perso al har ett ormkreativt förhåll i gssätt som
ska ge omsyra dialoge i arbetslag och bar grupp. Material och litteratur ska gra skas
i a det köps i till verksamhete för att främja trygghetsarbetet.

Rutiner vid tra asserier eller rän ande
behandling
Vid missta ke om trakasserier eller krä ka de beha dli g fi s e ce tral ruti för alla
kommu e s förskolor. Perso al eller vård adshavare ko taktar sky dsamt förskolechef vid
missta ke om krä k i g. De pedagog som får kä edom om krä k i g upprättar e
tjä stea teck i g. Förskolechef ska sky dsamt få ta del av tjä stea teck i ge .
Förskolechef gör utifrå u derlaget e skriftlig a mäla till förskole äm de via
bla kette Förskola, a mäla om misstä kt krä ka de beha dli g. Hela perso algruppe
i formeras om det i träffade och bar et som misstä ks vara krä kt hålls u der extra
uppsikt. Samtal sker med berörda vård adshavare. E utred i g och åtgärdspla upprättas.
Förskolechef skickar i bla kette Förskola, utred i g till förskole äm de . Efter ca e
må ad görs e avstäm i g där åtgärdspla e följs upp och bla kette Förskola,
slutredovis i g skickas till förskole äm de av förskolechef.

Örebro ommuns trygghetsvision
”Alla bar och u gdomar i Örebro kommu har rätt till e

trygg miljö i förskolor och skolor. I ge ska bli utsatt,
krä kt eller mobbad. Detta är ett a svar för varje vuxe ,
liksom för alla bar och u gdomar.”
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