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                Planen gäller från 1 juli 2017 till 30 juni 2018                      

                                 Doddo tycker om att jobba med värdegrunden. 

” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i 
den. Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och 
förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler." 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor 
har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning." 



Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Alla verksamheter som bedriver barnomsorg, förskola eller skola har skyldighet att upprätta 
en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Syftet med en plan är att förebygga 
och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Personal, barn och föräldrar ska 
tillsammans hjälpas åt att ta fram en plan för att skapa en trygg miljö. Planen ska vara känd 
för barn, föräldrar och personal på Snigeln. 

Planen gäller för barn samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter och 
styrdokument 

Skollagen (2010:800 6 kap) 

Diskrimineringslagen (2008:567) 

Arbetsmiljölagen 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 
”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och 
samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.” 

AFS (Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling) 1993:17 6§ 
”Arbetstagare som utsatts för kränkande särbehandling skall snabbt få hjälp eller stöd. 
Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner för detta.” (med arbetstagare avses här barn/elever 
samt all personal) 

Barnkonventionen 

Socialtjänstlagen kap 14: 1 

Förskolans läroplan LPFÖ 98, rev 2016 

Snigelns förskola

Snigelns förskola är ett föräldrakooperativ för barn mellan 1-5 år. Föräldrar, barn och personal 
arbetar tillsammans för att skapa den miljö som vi vill att våra barn skall leka och växa upp i.  

Vår målsättning är att ge barnen trygghet genom att: 
Sträva efter att alla barn och vuxna ska känna sig trygga och betydelsefulla i verksamheten. 
Alla vuxna har ett gemensamt ansvar att fostra och sätta tydliga gränser för vad som är 
acceptabelt människor emellan. Snigeln arbetar för att barnen ska lära sig människors lika 
värde och känna empati med varandra. Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 
uttrycka sina tankar och känslor, både verbalt och motoriskt, enskilt och i grupp. 



En demokratisk grundsyn ska genomsyra verksamheten. Snigeln ska värna om barnets 
intresse för sin egen situation, vilja att påverka den samt ge kunskap om hur man kan göra.  

Delaktighet och inflytande

Barnens delaktighet i planen 
Personalen har en levande diskussion med barnen i det dagliga arbetet angående olikheter 
som något naturligt, självklart och berikande. Detta för att utveckla förståelse och respekt för 
allas olika sätt att tänka och vara. Genom observationer och närvarande pedagoger försöker vi 
tolka de barn som ännu inte har talspråk för att deras röster ska bli hörda. Barnintervjuer som 
handlar om intresse, delaktighet och trygghet genomförs med de äldre barnen två gånger om 
året.  

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Eftersom Snigelns förskola är ett föräldrakooperativ är vårdnadshavarna naturligt delaktiga i 
verksamheten där vi alla tillsammans formar verksamheten efter barnens behov. Alla 
vårdnadshavare bidrar genom sina olikheter, ingen familj är den andra lik. Vårdnadshavarna 
svarar en gång per år på en enkät angående deras upplevelse av vår verksamhet. Genom 
veckobreven får vårdnadshavare insyn i verksamheten och möjlighet att påverka den. Under 
vårterminens utvecklingssamtal med vårdnadshavarna tas frågor om barnets och familjens 
trygghet och upplevelser upp. Vårdnadshavarna kan även påverka verksamheten i den dagliga 
kontakten med personalen. Föräldrarna träffas även i föreningsmöten, styrelsemöten och olika 
trivselaktiviteter.  

Personalens delaktighet 
Personalen ansvarar för genomförande, uppföljning, utvärdering och utveckling av planen. 
Eftersom vi är en liten förskola sker en del av det arbetet i dagliga samtal och reflektioner 
under året, samt vid arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Personalens upplevelse av 
arbetsplatsen och trivsel tas upp i olika forum, såsom arbetsplatsträffar, personalmöte med 
personalansvarig och medarbetarsamtal.  

Definitioner

Diskriminering: 
En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen innebär att någon 
missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de 
sju diskrimineringsgrunderna:

1. Etnisk tillhörighet: en grupp med samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller 
annat liknande förhållande. 
2. Kön: flicka eller pojke.
3. Religion och annan trosuppfattning: uppfattningar som har samband med religiös 
åskådning.
4. Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell.
5. Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar.



6. Könsöverskridande identitet eller uttryck: att genom sin klädsel eller sitt sätt visa 
tillhörighet till det andra könet.
7. Ålder: elever får inte diskrimineras eller trakasseras i skolan på grund av ålder. 

Enligt diskrimineringslagen kan diskriminering ske på följande sätt: 
1.  Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än hur någon 
annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om 
missgynnandet har samband med någon av de sju nämnda diskrimineringsgrunderna.  
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 
kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 
missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk 
tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell 
läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett 
berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, 
3. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att 
sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en 
jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav 
på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till 
- de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, 
- varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren 
och den enskilde, samt 
- andra omständigheter av betydelse, 
4. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder, 
5. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet, 
6. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt 
som avses i 1-5 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till 
den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett 
uppdrag. Lag (2014:958). 

Trakasserier och kränkande behandling: 
Trakasserier är uppträdanden som kränker en elevs värdighet och som har samband med de 
sju diskrimineringsgrunderna.
 
Kränkande behandling är ett uppträdande gentemot en person som kränker dennes värdighet 
men som inte är diskriminering och som inte har något samband med någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna. Det kan vara en eller flera personer som utför kränkningen och den 
kan riktas mot en eller flera personer. 

I skollagen och läroplanen används begreppet ”kränkande behandling” som ett 
samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. En viktig utgångspunkt är att den som 
uppger att hon eller han blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. 



Kränkningarna kan vara: 

• Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) 
• Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad för hora eller bög) 
• Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för ryktesspridning, utfrysning) 
• Text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms. 

Mobbning är när någon känner sig kränkt vid upprepade tillfällen under en viss tid och att det 
råder obalans i makt melkan den som mobbar och den som blir utsatt. 

”Mobbning är en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt 
tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag." 

Skollagen förbjuder alla former av kränkande behandling! 

Att förebygga kränkande behandling

Det förebyggande arbetet ska vara långsiktigt och omfatta alla barn, personal och föräldrar. 
Vårt främjande arbetssätt skapar goda och demokratiska relationer och lärmiljöer.  

På Snigeln arbetar vi med att: 

Skapa en god fysisk och psykisk arbetsmiljö för både barn och personal i förskolan. 
Barn ska i så stor utsträckning som möjligt ges ett verkligt inflytande på sitt lärande och sin 
utveckling. 
Regelbundet implementera vårt främjande och förebyggande arbete med barn, personal och 
föräldrar. 
Förbättra metoder och arbetssätt som utvecklar barns empati och sociala kompetens. 
Alla ska känna sig trygga med och uppfatta att förskolan reagerar om problem uppstår och 
uppleva att de kan påverka sin situation. 

Främjande och förebyggande åtgärder 

• Att vi vuxna är goda förebilder för barnen. 
• Vårt förhållningssätt mot ALLA präglas av Snigelns värdegrund. 
• Vi utformar en trygg lekmiljö såväl inomhus som utomhus. 
• Vi uppmuntrar positivt beteende. 
• Vid upptäckt av kränkande handling tar vi upp det direkt. 
• Vi har en kontinuerlig dialog med föräldrarna i vårt dagliga arbete. 
• Personalen planerar utflykter så att alla barn ges förutsättningar att delta. 
• Uppmärksamma vilka platser som kan kännas otrygga.  
• Närvarande vuxna som ser och hör vad som utspelar sig i barngruppen. Vi delar upp 



oss i rummen och ute på gården. 
• Vi jobbar med diskrimineringsgrunderna med barnen genom att visa på olikheter som 

finns, allas lika värde. 

Aktiviteter som pedagogerna arbetar med i barngruppen: 

• Massage: Vi har massage med barnen regelbundet. Grundtanken är avslappning och att 
våga ha kroppskontakt på ett ”mjukt” sätt. Massage stärker även barnens självkänsla och 
är konfliktförebyggande. 

• Gruppstärkande aktiviteter, kompisbootcamp: Barnen får samarbeta och hjälpa 
varandra i olika övningar. Barnen blir indelade av pedagogen i grupper där barnen har 
olika åldrar. De äldre barnen hjälper de yngre. 

• Vi vuxna försöker alltid finnas där barnen är. Vid uteaktivitet är det alltid någon 
vuxen som ”cirkulerar” d v s går runt på gården, för att se alla barn och ”ligga steget 
före”. Pedagogerna fördelar sig på olika platser på gården för att följa med i barnens 
aktiviteter och stötta vid behov. 

• Observationer: Vi arbetar regelbundet med att observera barnen i olika situationer för att 
utveckla verksamheten och kunna vara lyhörda inför barnens intressen och behov. 

• Dagliga samtal med alla barn så att alla känner sig sedda och lyssnade på.  
• Vi arbetar med barnkonventionens Kompisböcker. Pratar och reflekterar i smågrupper 

över innehållet i böckerna som på olika sätt tar upp allas lika värde, rättigheter och även 
skyldigheter. 

• Värdegrundsdiskussioner i personalgruppen. Pedagogerna diskuterar regelbundet 
innebörden av värdegrunden i Läroplanen för förskolan. 

• Föräldrar och personal genomför återkommande trivselaktiviteter tillsammans med 
barnen för att skapa en god atmosfär. 

• Samtalar om: Alla bestämmer över sin egen kropp! Ingen får tvinga någon annan. Man 
får säga nej om någon vill kramas och pussas. 

Rutiner vid kränkande behandling

Under de år barnen är hos oss skall vi vuxna lära barnen reflektera över sitt handlande genom 
att ställa frågor som: 

• Hur kände du? 
• Hur tänkte du? 
• Hur tror du att din kamrat kände sig? 
• Hur skulle du vilja att det var? 
• Hur skulle man kunna göra för att det ska bli så? 



Åtgärder vid kränkande behandling 

Den som uppmärksammar en kränkning ska alltid, skyndsamt anmäla till förskolechef som i 
sin tur anmäler till huvudmannen (Snigelns styrelse) Detta gäller vid första tillfället av 
kränkning. 

Vid samtalen är det viktigt att lyssna på den enskildes upplevelse av en händelse. 
De grundläggande riktlinjerna är att närmaste berörda pedagoger i första hand ska vara 
delaktiga, hjälpa och stötta barnen i de konfliktsituationer som uppstår. Man utgår ifrån att det 
är handlingen som ”åtgärdas” och arbetar för att inte skuldbelägga barnet.  
Om situationen bedöms som kränkning diskuterar personalgruppen tillsammans vilka åtgärder 
som ska vidtas. Berörda vårdnadshavare kontaktas samma dag som händelsen inträffat. Det 
sker naturligt en daglig kontakt med föräldrar och samarbetet mellan Snigelns pedagoger och 
föräldrar är viktig. Det barn som blir utsatt för någon form av kränkande behandling tas på 
allvar och stöttas.  
Observationer, åtgärder och samtal dokumenteras och sparas. 

Barn- barn 
• Uppmärksamma och prata med barnen om vad som hänt. 
• Använd hur- frågorna. 
• Dokumentera och följ upp. (Se bilaga 1) 

Vuxna- barn 
• Var rak genom att reagera och säga till om någon vuxen (personal eller förälder) beter 

sig kränkande mot ett barn/ barnen. 
• Se till att få ett samtal med den vuxna i enrum och fråga hur personen ifråga tänkte. 
• Dokumentera och följ upp. 

Barn- vuxna 
• Samtal med det barn som kränker. 
• Information till de föräldrar vars barn kränkt. 
• Samtal med det barn som kränker tillsammans med personal och föräldrar. 
• Dokumentera och följ upp. 

Vuxna- vuxna 
Den som känner sig kränkt eller mobbad av sina arbetskamrater skall ta kontakt med styrelsen 
om det inte kan lösas i personalgruppen. Detta gäller även för föräldrar. Alla i verksamheten 
har skyldighet att anmäla till arbetsgivaren, dvs styrelsen, om någon får kännedom om att 
vuxna kränker vuxna. 

• Styrelsen ansvarar för att nödvändig information samlas in. 
• Samtal sker med den som kränker samt med den som upplever sig kränkt. Den 

personen kan välja om fackombud skall vara närvarande. 
• Uppföljningssamtal med berörda parter inom en vecka. 
• Styrelsen dokumenterar. 

I de fall där processen i arbetsgruppen gått för långt för att konstruktiva åtgärder skall bli 



framgångsrika, kan det krävas kvalificerad experthjälp för orsaksanalyser, lösningsförslag 
och samtal enskilt och i grupp. 

Vad har gjorts föregående läsår och vad behöver vi jobba 
vidare med?

Vi har under året arbetet med en rad olika gruppstärkande aktiviteter. Under höstterminen 
deltog vi i barnboksveckorna som biblioteket i Söderköping arrangerade. Vi utgick från boken 
" Mera fart, med Mamma Mu och Kråkan." Alla barn var efter förmåga delaktiga i arbetet. På 
biblioteket anordnades workshops och vi gick dit med olika grupper av barn. Femåringarna 
deltog i en workshop med drama. 3-4 åringarna deltog i workshop. Dessa aktiviteter var 
stärkande för barnen i de olika grupperna eftersom de fick göra något tillsammans. Var och en 
bidrog med en liten del som tillsammans sedan bildade en helhet.  
Under temaarbetet läste vi böcker om Mamma Mu och Kråkan återkommande och 
diskuterade också innehållet med barnen. Vi kom där in på olika känslor och det blev många 
reflektioner kring när man är rädd och hur vi kan trösta och hjälpa varandra. I slutet av 
temaarbetet ordnades en utställning på biblioteket med en vernissage. Vi gick dit med alla 
barn så att de fick se och känna stolthet över det som de skapat tillsammans. Det syntes på 
barnen att var stolta över att se vad de gjort. 

Vi läser regelbundet ur "Kompisböckerna" som tar upp olika delar ur barnkonventionen. 
Massage är en mycket omtyckt aktivitet av barnen. Vi har haft som mål att de barn som inte 
sover efter maten ska få ha massage en gång i veckan. Under massagen har de visat stor 
omtanke för varandra och alla har ”vågat” prova.  
Vi har också en aktivitet som vi kallar kompisbootcamp. Den aktiviteten har barnen deltagit i 
med stor lust och engagemang. Under kompis- bootcampen har barnen fått samarbeta med 
varandra, stora och små efter att pedagogen delat in grupper. Grundtanken är att de små ska 
kunna lära av de större och att barnen ska få ”träna” på att hjälpa varandra och samarbeta 
medan de får i uppgift att göra olika rörelser. 

Under året har vi gjort utflykter till skogen en gång i veckan, till olika lekparker, trafikgården 
samt till Smultronstället.  Utflykterna gör vi för att barnen ska få möjlighet att lära i en ny 
miljö men vi tänker också att de har en positiv inverkan som stärkande gruppaktivitet. 
Detsamma tänker vi när det gäller firande av olika traditioner tillsammans med föräldrar och 
barn. Vi har haft adventsmys där vi tillsammans gjorde adventsfint på Snigeln, luciafirande 
och midsommarfirande.  
Babblarna har varit ett återkommande inslag i verksamheten. Syftet har fram för allt varit att 
hitta ett bra verktyg för språkutvecklingen hos barnen. Men vi har låtit de olika Babblarna få 
olika intresseområden och Doddo har då varit den som pratar om kompisar och värdegrund på 
olika sätt. Därför får Doddo finnas med som symbol på årets likabehandlingsplan. 
Vi har under året lagt stor vikt vid kompisrelationer och gruppindelningar. Pratar med barnen 
om hur vi ska vara mot varandra, hur känns det när man inte får vara med och leka o.s.v. Vi 
kom tillsammans med barnen fram till att det är viktigt att hälsa på varandra, säga hej och hej 
då.  



Vi har dockor i olika hudfärg, utklädningskläderna " barn i världen", böcker om olika 
familjekonstellationer m.m för att visa på olikheter och allas lika värde.  

De äldre barnen är mycket omtänksamma och hjälpsamma mot de yngre, vilket vi vuxna 
uppmärksammar och visar på att det är en bra egenskap att vara hjälpsam. 

Resultat och Analys

Barnens delaktighet i utvärderingen: 
Vi har under början av läsåret genomfört enskilda intervjuer med alla barn där vi frågade dem 
om vad som intresserar dem och vad de tycker om att leka. Vi tycker att det är viktigt att 
arbeta utifrån barns inflytande och detta är något vi vill utveckla mer i framtiden. Under 
vårterminen hade vi ett samtal med de äldre barnen med frågor om trygghet. Där pratade vi 
om att det känns tryggt på förskolan, om barnen är rädda för något och om barnen tycker 
vuxna lyssnar på dem.  Ingen av barnen var rädda på förskolan, någon kände sig ibland 
ensam. Alla tyckte att det fanns vuxna att gå till och som lyssnade när man var ledsen eller 
ville berätta något.  
Vi vuxna är närvarande för att se och observera de mindre barnen som inte i ord kan beskriva 
sin vilja och sina känslor.  

Föräldrarna har varit delaktiga i utvärderingen av likabehandlingsplanen på olika sätt: Vi 
hade en punkt om trygghet på utvecklingssamtalet. Alla föräldrar uttryckte att det känns tryggt 
att lämna sitt barn på Snigeln.  
Vi har också en daglig kontakt med föräldrar när de lämnar och hämtar sina barn. 
Pedagogerna har under året reflekterat över hur viktigt vårt bemötande är här så att alla 
känner sig välkomna och sedda. 
I juni delades en enkät ut till samtliga vårdnadshavare. Av 18 utdelade lämnades 15 stycken 
in. Samtliga föräldrar tycker att barnet blir mycket bra bemött av pedagogerna på förskolan. 
Man uttrycker att det känns tryggt med bekanta vikarier och uppskattar att ordinarie personal 
har få frånvarodagar. Barngruppen är lagom stor och det är bra att barngruppen delas upp i 
mindre grupper under dagen.  

Pedagogernas reflektioner vid utvärdering av föregående års likabehandlingsplan: 

- Vi pratar ofta om vikten av trygghet. Trygghet är grunden för att lärande och 
utveckling ska kunna ske.  

- Personalen har haft mycket låg sjukfrånvaro. Vi har haft några få vikarier som 
är kända av barn och föräldrar. Föräldrar och barn möts aldrig av vikarie vid 
öppning och stängning. På de turerna finns alltid ordinarie personal.  Nya 
vikarier byter inte blöjor.  

- De äldre barnen har svarat på en trygghetsenkät.  
- Frågor om trygghet har funnits med på utvecklingssamtalen. 
- Alla barn blir sedda. Det finns utrymme för att hinna med alla barn. Det ska 

finnas en famn för de barn som behöver det av olika anledningar.  
- Vi har börjat att använda stoppordet. Barnen ska lära sig respektera när en 

kompis säger stopp. Det vill vi jobba mer med i fortsättningen. 



- Vi läser och pratar om Kompisböckerna. 
- Använder Babblarna (Doddo) som ett verktyg i värdegrundsarbetet.  
- Trygghet med fasta platser vid matplatsen. 
- Delat ofta upp i smågrupper för att ge varje barn större talutrymme. Det ger 

möjlighet att kunna bli hörd och få inflytande.  
- Vi har läst en del böcker som visar på att familjer kan se ut på olika sätt. 
- Personalen har reflekterat över hur vi kan stärka barnens självkänsla så att de 

vågar stå upp för sina egna val.  

Utvecklingsområden inför nästa läsår. 

- Hålla oss uppdaterade på skolverkets information om de nya reglerna kring aktiva 
åtgärder mot diskriminering och hur det ska dokumenteras.  

- Arbeta mer regelbundet med utvärdering av likabehandlingsarbetet. 
- Fortsätta arbeta med intervjuer med barnen. 
- Gå igenom planen med all personal och även med alla föräldrar på höstens 

föräldramöte.  
- Vi ser ett behov av att vara nära barnen i leken för att höra och se vad som händer och 

sägs mellan barnen. Fokus under kommande läsår på närvarande vuxna!  
- Reflektera över hur vi stärker barns självkänsla. Arbeta ännu mer medvetet med att 

lära barnen säga stopp och respektera ett stopp. 
- Sträva efter att öka barnens inflytande över sin dag på förskolan. 

Till dig som förälder 

Vad? Hur? Ansvarig När

Implementering av 
planen

Genom föräldramöten All personal 2017/2018

Närvarande vuxna Ännu mer aktivt arbeta med att vara 
nära barnen i alla situationer.

All personal Pågående

Arbeta med att stärka 
barnens självkänsla

Teman och samtal med barnen med 
att träna barnen på att våga säga vad 
man tycker.

All personal Pågående

Hålla oss uppdaterade 
kring forskning och 
information kring 
diskriminering och 
kränkande 
behandling.

Genom att kontinuerligt uppdatera 
oss om information som kommer och 
sedan lyfta på personalmöten.

All personal Pågående



Om du misstänker att ditt eget eller något annat barn utsätts för diskriminering, trakasserier 
eller kränkande behandling prata alltid med någon av personalen. Alla måste gemensamt ta 
ansvar och arbeta för barnens trygghet och samhörighet. 
Vid misstanke om att ett barn far illa har all personal inom förskolan anmälningsplikt till 
socialtjänsten. 

SOM VUXNA HAR VI EN SKYLDIGHET ATT INGRIPA NÄR VI SER ETT 
KRÄNKANDE BETEENDE- OM INTE, KAN DET TOLKAS SOM OM VI 

ACCEPTERAR BETEENDET. 



Bilaga 1 

Dokumentation vid kränkande behandling/mobbning. 

Datum:__________ Plats: _______________________________________ 

Inblandade: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Anmält till förskolechef: 

Anmält till huvudman (Föräldraföreningens styrelse): 

Beskriv händelsen: 

Samtal: 

Kontakt förälder/facklig representant: 

Datum för uppföljning: 

Underskrift av ansvarig personal: 

________________________________________________________________ 
Datum                                   Namn 

   Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017-1018


