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Likabehandlingsplan för Solstrålens 
förskola i Påarp 

 

Inledning: 

Enligt diskrimineringslagen måste alla förskolor ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja 

barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan måste också arbeta förebyggande dels mot 

kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning. 

På Solstrålens förskola är barn, föräldrar och personal delaktiga i utformningen av 

likabehandlingsplanen.  

På föräldramötet hösten 2017 blev föräldrarna indelade i tre grupper. Indelningarna baserades 

på i vilken grupp man hade sitt barn. Lilla, mellan eller stora gruppen.  

I dessa tre grupper fick föräldrarna diskutera kring tre frågor: 

 

1. Hur ska personal och föräldrar samarbeta för att vara rätt förebilder? 

2. Vilka är våra värdegrundsfrågor? 

3. Vilka är våra mål? 

 

Utifrån frågorna blev det mycket bra diskussioner i grupperna och olika synpunkter och frågor 

växte fram.  
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Sammanfattningsvis under fråga 1 blev: Bra kommunikation och en tydlighet, ett likvärdigt 

tänk. Föräldrar och personal skall vara bra förebilder. Samverkan mellan hem och förskola har 

stor betydelse.  

 

Fråga 2: Visa respekt, bry sig om varandra, uppfostran, att se varandra och vilket språk vi 

använder. 

 

Fråga 3: Bygga självförtroende och lära barnen att hantera och uttrycka sin känslor. Att arbeta 

med vad som är rätt och vad som är fel. Jobba med att samma regler gäller hemma som på 

förskolan. Att involvera barnen i det globala som sker och prata om barn med olika etnicitet.  

 

Samma frågor fick personalen diskutera kring på ett personalmöte.  

Fråga 1: Tydlig kommunikation mellan föräldrar och pedagoger. Alla skall veta sina 

rättigheter men också sina skyldigheter. Viktigt att försöka få en samsyn på förskolan och 

verksamheten. Skapa ett samförstånd och ett samarbete.  

 

Fråga 2: Respekt, ansvar, hänsyn, gemenskap, trygghet, kärlek 

 

Fråga 3: Att uppnå våra värdegrundsområden. Alla barn skall bli sedda varje dag och lyssnade 

på. På Solstrålens förskola ska alla barn, föräldrar och pedagoger känna glädje och trygghet 

varje dag.  

 

Barnen 4-5 år fick diskutera kring frågan : Hur ska vi vara för att alla runt omkring oss ska må 

bra?  

Barnens svar: -Man skall vara snäll, inte puttas, slåss eller bitas. 

-Man måste lyssna och inte boxas så någon annan får ont 

- Man ska alltid tänka på de andra runt omkring en 

- Man kan måla en teckning till en kompis eller någon 

-När någon är ledsen kan man trösta och säga krya på dig 

 

Barnen i ålder 1-3 fick svara på frågorna “Vad är bra på förskolan”? 

-Äta mat 
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-Leka i i det stora rummet 

- Bygga lego 

-Leka bland kuddarna 

“Finns det något som är dåligt här på förskolan? 

-Näää 

“ Kan ni gå till en vuxen om ni behöver det? 

-Ja man kan gå tillsammans med en kompis till en vuxen och be om hjälp 

 

Prioriterade mål: 

Barn, föräldrar och personal på Solstrålens förskola skall varje dag känna sig trygga genom att 

bemötas och behandlas med respekt. All personal tar aktivt avstånd från och motverkar alla 

former av rasism, trakasserier, diskriminering och kränkningar mellan barn/barn och mellan 

personal/barn. 

 

UPPTÄCKA, UTREDA, ÅTGÄRDA 

Upptäcka genom att: 

●  Observera  
●  Genom frågeställningar och diskussioner med barnen 
● Titta på hur leken ter sig 
●  Vara uppmärksam på förändringar & betendeavikelser 
● Dialog med föräldrarna 

Utreda genom att: 

●  Prata med berörda 
●  Göra nya observationer 

Åtgärda genom att: 

●  Åtgärdsplan 
●  Samtal med föräldrar och barn 
● Att erbjuda rollekar och spela teater 

DOKUMENTATION  

●  Skriva ner vad som hänt och vilka som får informationen 
●  Vid behov göra en skriftlig åtgärdsplan 
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● Utvecklingssamtal 

UTVÄRDERING 

Utvärdering av likabehandlingsplanen sker på planeringsdagen i maj varje år. 

Föräldrarna utvärderar den på föräldramötet i september.  

Under November månad skrivs en ny. 

 KOMMUNIKATION 

 Föräldrar i förskolan informeras via ett informationshäfte som delas ut vid inskolningen. Då 

berättar man även att likabehandlingsplanen finns i föräldrapärmen och på vår hemsida. 

Personalen informerar ny personal. Förskolechefen har yttersta ansvaret för att 

likabehandlingsplanen efterföljs, utvärderas och att ny upprättas. Vid behov av stöd eller 

rådgivning, eller vid frågor angående anmälan, ta kontakt med förskolechefen. Se även "plan 

mot kränkande behandling" 

Likabehandlingsplanen finns att tillgå på förskolans hemsida www.solbarn.se 

 

 

 


