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1. Grunduppgifter 
 
1.1 Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Nyckelpigans förskoleverksamhet bestående av två avdelningar. 

Planen gäller: 2022-11-01 till 2023-10-31 

 
1.2 Ansvariga för planen 
Rektor: Inger Sjöbäck 

Specialpedagog: Anna Folvik 

Pedagoger: Rose-Marie Molin, Susanne Björdin, Helena Öbrink, Lina Jansson, Benjamin 
Ibrahimbegovic, Fanny Edvinsson, Sofie Wieweg. 

 

1.3 Vår vision 
Örebro kommuns Trygghetsvision:  
"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" 
(Kommunstyrelsen, 2002)  
 
Förskolorna centralt väster vision:  
Förskolan – Mötesplatsen för lärande och glädje! 
Våra värdeord är demokrati, lärande, trygghet och glädje. 

 

1.4 Barnens, vårdnadshavare och personals delaktighet samt 
förankring av planen 
Barn och vårdnadshavare blir delaktiga i och med den kartläggning vi gör av verksamheten. 
Samtal med vårdnadshavare förs kontinuerligt under året. Vårdnadshavare blir även delaktiga i 
trygghetsarbetet genom brukarenkäten som förskolan följer upp varje år. Alla pedagoger är 
delaktiga i arbetet med att upprätta vår Trygghetsplan och arbetar aktivt med att följa upp, 
undersöka, analysera och åtgärda.  
 

2. Utvärdering och resultat av fjolårets plan 
Vad har vårt trygghetsarbete gett för resultat? 

Vi går igenom trygghetsplanen och diskuterar hur vi arbetar kring planen och vi utvärderar den 
en gång per år.  
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Resultatet i årets brukarenkät var övervägande bra. Alla föräldrar var nöjda och kunde 
rekommendera oss som förskola.  
 
Vi för samtal med både föräldrar och barn kring trygghetsarbetet. Vi lyfter frågor i samband med 
utvecklingssamtalen och då har föräldrarna möjlighet att påverka.  
Diskussioner genomförs även på avdelningsplaneringar, arbetsplatsträffar och genom en 
föräldraenkät. 
 
Vi har under föregående år haft en ekonomisk nerdragning vilket påverkat 
personalsammansättningen negativt. Flera pedagoger har slutat. 
 
Viktigt att skapa nya relationer och trygghet i våra nya arbetslag. 
Vi jobbar fortfarande med relationer och gruppdynamik i barngruppen. 
Humlan uppdaterar “Barnens Trygghetsplan” och gör en trygghetsvandring med de äldsta 
barnen.  
Myran använder sig av Babblar materialet. 
Vi fortsätter dela barnen i smågrupper när tillfälle ges, för att skapa lugna miljöer. 

Utvecklingsområde 22/23: Vi kommer att fokusera på samarbetet i de båda arbetslagen, och 
helheten i huset, då det blir nya arbetslag i januari. 

 

Årets plan ska utvärderas senast: 
I och med att planen är ett arbetsmaterial på varje förskola och avdelning sker en utvärdering 
kontinuerligt. Studiedagen vecka 44, 2022 görs en gemensam utvärdering för hela förskolan.  
 
Ansvariga: Rektor, utvecklingsledare och samtliga pedagoger. 
 
 

3. Främjande insatser 

 
 
Vårt främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för 
likabehandling och respekt för allas lika värde som vi redan arbetar med. Vi vet att det här sättet 
att arbeta fungerar. Alltså fortsätter vi att arbeta på samma sätt och med samma metoder. I vårt 
främjande arbete ingår att följa upp och ändra metoder, dokumentation och sätt att kartlägga när 
vi ser behov av det.  
 
Viktiga delar i vårt trygghetsarbete är:  
* förskolans värdegrundsarbete 
* Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering 
* Skapa tillgängliga och inkluderande lärmiljöer 
* Få barn och vårdnadshavare att känna sig delaktiga 
* Värna barns integritet 
 
Gemensamma riktlinjer för vårt främjande trygghetsarbete: 
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De riktlinjer som beskrivs i trygghetsplanen är gemensam för alla avdelningar i Förskolor centralt 
väster. Riktlinjerna ska vara ett stöd för oss som arbetar i intraprenaden samtidigt som de på ett 
tydligt sätt berättar för barn och vårdnadshavare vad de kan förvänta sig i mötet med oss 
pedagoger:  
 

• Miljö och material  
Förskolemiljön är tillgänglig och inkluderande för alla barn. Alla barn får lika 
handlingsutrymme där de inte hindras av förutbestämda och stereotypa förväntningar och 
föreställningar.   
 

• Social miljö  
Pedagogernas samspel och omsorg av barnen utgår från de enskilda barnens 
förutsättningar och behov. Utbildningen utformas så att alla barn kan delta i varierade 
aktiviteter utifrån sina individuella förutsättningar.  
 

• Organisation/arbetssätt  
Vår organisation och arbetssätt skapar möjligheter för alla barn att delta utifrån sina 
förutsättningar. Förskolans regler, rutiner och planeringar är inkluderande. Vi har ett 
gemensamt ansvar för alla barn och att skapa trygga och goda relationer.   
Vi tar också ett gemensamt ansvar för hur vårt förhållningssätt påverkar barnens 
förståelse för de rättigheter och skyldigheter som lägger grunden för vårt demokratiska 
samhälle.  
 

• Barn och vårdnadshavares perspektiv  
Vi är lyhörda för barn och vårdnadshavares upplevelser eftersom vi ser dem som viktiga 
resurser i arbetet mot diskriminering och för en likvärdig förskola. Vår relation till dem 
vilar på ett professionellt förhållningssätt där respekt för barnet sätts i första rummet. 
 

• Kroppslig och personlig integritet  
För mer information se vår integritetsplan. 
 

4. Kartläggning 
 
Varje år genomför förskolan kartläggningar där våra riktlinjer följs upp i förhållande till var och 
en av diskrimineringsgrunderna samt kränkande behandling. Varje avdelning gör minst en 
kartläggning per termin och utvecklingsledare ansvarar för att gemensamma kartläggningar görs 
på respektive förskola. 
Kartläggningarna kan se olika ut och måste anpassas efter verksamhet och barngrupp. Men det 
gemensamma syftet för kartläggningarna är att identifiera risker för otrygghet, diskriminering (alla 
7 diskrimineringsgrunder), trakasserier och kränkande behandling i verksamheten.  
De riskområden som vi identifierar ligger sedan till grund för våra Förebyggande och aktiva 
åtgärder. 
 

5. Förebyggande åtgärder/aktiva åtgärder 
I våra kartläggningar identifierar och analyserar vi områden som vi sen arbetar aktivt med i vårt 
trygghetsarbete. Vi lyhörda för barn och vårdnadshavares perspektiv och utifrån barnens ålder 
och mognad involverar vi dem i vårt aktiva trygghetsarbete.   
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6. Rutiner för akuta situationer 
 
6.1 Policy 

På vår förskola råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. 
 

6.2 Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande 
behandling 

• Vi är aktivt närvarande, lyhörda och uppmärksamma på barns beteende och uttryck. 
• Varje avdelning gör vid behov en trygghetskartläggning (minst en/termin) för att 

identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 
• Under året gör förskolan gemensamt avstämningar där vi följer upp våra riktlinjer och 

åtgärder i förhållande till var och en av diskrimineringsgrunderna. 

 

6.3 Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 
Alla pedagoger på förskolan. 

Rektor: Inger Sjöbäck 
 
Specialpedagog: Anna Folvik 

 

6.4 Örebro kommuns rutiner för anmälan av kränkande 
 behandling (reviderade 2021-02-18) 
 
Rutinerna för kränkande behandling har tagits fram av Förvaltningen förskola och skolas 
trygghetsgrupp och i samråd med kommunjurist. 
 
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 e-
post 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.  
  
MOTTAGANDE AV ANMÄLAN HOS NÄMNDEN  

mailto:prod_forskolenamnd@orebro.se
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Registrator lägger upp ett nytt ärende i nämndens ärendehanteringssystem W3D3, varvid ärendet 
får ett ärendenummer, och anger ärendetypen ”Kränkande behandling”.  
Varje anmälan bör registreras som ett eget ärende, om inte flera anmälningar har sådant samband 
med varandra att de bör handläggas gemensamt.  
Ett e-postmeddelande med ärendenummer skickas till den rektor och verksamhetschef som 
ärendet berör.  
  
UTREDNINGENS INNEHÅLL  
Utredningen ska innehålla:  
• Tjänsteanteckning med den upplevt kränkta barnets version av händelsen.  
• Tjänsteanteckning med den som misstänks ha kränkt ett barn.  
• Tjänsteanteckning från övriga barn som bevittnat händelsen.  
• Tjänsteanteckning från personal som bevittnat händelsen.  
Utredning ska ske skyndsamt för att kunna konstatera om kränkande behandling förekommit. Detta för att vid 
konstaterande av kränkande behandling skyndsamt vidta åtgärder för att få den kränkande behandlingen att 
upphöra. 
  
  
Bedömning av kränkande behandling  
• Utredningsledaren gör utifrån en sammanfattning av de faktiska omständigheterna en  
bedömning om kränkande behandling konstaterats eller inte utifrån vad utredningen  
påvisat. En utredningsblankett fylls i.  
  
• Vid konstaterande av kränkande behandling beskrivs vilka åtgärder som kommer att  
vidtas för att den kränkande behandlingen ska upphöra och hur åtgärderna kommer att  
följas upp och utvärderas.  
  
• Om barnet som blivit kränkt förekommit i flera ärenden gällande kränkande behandling  
så ska detta meddelas till huvudmannen. Huvudmannen ska vid återkommande uppgifter  
om kränkande behandling kunna genomföra en mer samlad och grundlig utredning för  
mer verkningsfulla åtgärder.  
  
Detta fylls i en blankett avseende utredning som av handläggare bifogas in som en handling in i  
det aktuella ärendet i W3D3. Blankett för utredning finns att hämta på intranätet. OBS!  
Säkerställ att all information finns i digitalt format och är läslig. Papperskopior, om sådana  
finns, sparas på enheten i låst skåp innevarande år, för att därefter makuleras (Stadsarkivets  
anvisning).  
  
Slutredovisning (vid konstaterande av kränkande behandling)  
  
Slutredovisningen ska innehålla:  
  
• Uppföljningssamtal med barnet för att stämma av om kränkningen upphört. Detta  
dokumenteras genom en tjänsteanteckning. 
  
• Uppföljning och utvärdering av de åtgärder som vidtogs för att för att få kränkningen att  
upphöra. Detta för att se om de vidtagna åtgärderna gett önskad effekt eller om det  
behöver vidtas ytterligare åtgärder. 
  
Detta fylls i en blankett avseende slutredovisning som av handläggare bifogas in som en handling  
in i det aktuella ärendet i W3D3. Blankett för slutredovisning finns att hämta på intranätet. OBS!  



8 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 

   
 

Säkerställ att all information finns i digitalt format och är läslig. Papperskopior, om sådana  
finns, sparas på enheten i låst skåp innevarande år, för att därefter makuleras (Stadsarkivets  
anvisning). 
  
Uppföljning till Förskolenämnd  
  
• Verksamhetschefer sammanställer en gång i kvartalet en översikt på de anmälningar som  
gjorts under den perioden som redovisas vid nämndens sammanträde.  
  
• Förskolenämnden får månatligen ta del av alla registrerade ärenden gällande kränkande  
behandling under sammanträdespunkten Inkomna skrivelser. 
  
• Verksamhetschefer sammanställer en årlig rapport som redovisas nämnden med en analys  
över årets anmälningar samt statistiskt underlag med indikatorer som kön, ålder och plats.  
  
• Förvaltningschef presenterar Förskolenämndens årliga rapport för Programnämnd Barn  
& Utbildning. Rapporten används som underlag för beslut om främjande, förebyggande  
eller åtgärdande insatser för trygghetsarbetet under det kommande budgetåret. 
 
Flödesschema för anmälan och utredning av misstänkt kränkande behandling. 
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