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Lästips

Rektorn har ordet
Ur Lgr 11
Skolans uppdrag
“Skolans uppdrag är att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta och
utveckla kunskaper och värden.”
“Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas
lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.”
För att vår skola ska lyckas med detta viktiga uppdrag på ett tillfredställande
sätt, ställer det stora krav på den miljö som eleverna ska vistas i, hur vi tar
hand om våra barn och elever och hur de tar hand om varandra.
Personalen på Ängsdals skola måste leva som de lär.
Om våra barn ska kunna sätta in sig i andra människors situationer och respektera andras tankar och levnadssätt, måste personalen bemöta barn och elever
på detta sätt och verka i samma anda.
Om våra barn ska kunna utveckla förmågan att uttrycka egna tankar och ställningstaganden, måste personalen ta barnen och eleverna på allvar, tillåta detta
och göra dem delaktiga.
Om våra barn ska utveckla sin förmåga att ta ansvar för sig själva och sin omgivning, måste personalen skapa förutsättningar för barn och elever att träna
på detta och vara goda förebilder.
Ängsdals skola ska vara en trygg och miljö, där varje barn och elev ska utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Vi ska verka utifrån barnets bästa
och se möjligheter och lösningar istället för hinder och problem. Alla barn och
elever ska tillåtas att lyckas.
För att detta ska bli verklighet krävs medvetna insatser och att uppdraget tas
på allvar. Ängsdals skolas likabehandlingsplan ska utgöra en viktig stöttepelare
för att lyckas med detta.
Johan Risborn
Biträdande Rektor
Ängsdals skola
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Tänkvärt

Inledning
Ängsdals skolors verksamhet utgår från den värdegrund som beskrivs i Lgr 11
samt Lpfö 98, reviderad 2010 och främjar en arbetsmiljö där inte diskriminering, trakasserier och kränkande behandling får förekomma. Alla som verkar i
skolan ska bidra aktivt till att motverka och förebygga alla former av kränkande
behandling.
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Vision
På Ängsdals skolor får varje barn och elev möjlighet att utvecklas i en trygg
miljö utifrån sina egna individuella förutsättningar. Vår personal verkar alltid
utifrån barnets bästa och ser möjligheter och lösningar istället för hinder och
problem. Alla barn och elever hos oss tillåts att lyckas.
Vi bedriver en verksamhet som ständigt utvecklas. Vi är stolta över vad vi erbjuder men vill ständigt bli bättre. Ängsdals skolor ska bidra till samhällsutveckling, inte anpassa sig efter den.
Vår skola ska vara en skola för alla och hos oss skall alla barn och vuxna känna
sig trygga och mötas med respekt.
De barn och elever som lämnar oss ska vara rustade för att kunna fortsätta
lyckas!

Mål
All verksamhet (inom företaget) ska utformas och organiseras på ett sätt som
främjar likabehandling och delaktighet i alla relationer; vuxna-vuxna, vuxnabarn samt barn-barn.

Syfte
Syftet med Ängsdals skolors likabehandlingsplan är att skapa förutsättningar
för en trygg arbetsmiljö och tydliggöra förskolans/skolan, samt tydligt informera om hur vi löser konflikter och veta vart och till vem man ska rapportera.

Vänskapsgruppen
Vår likabehandlingsgrupp har valt att använda sig av namnet “Vänskapsgruppen” för att spegla vårt bemötande gentemot varandra och våra olika verksamheter och därigenom visa vad likabehandling står för.
Representanter i “Vänskapsgruppen” ska bestå av pedagoger från de tre olika
förskolorna, fritidshemmet, årskurs F-5 samt årskurs 6-9.
Årets representanter:
Johan Risborn, biträdande rektor Ängsdals skola
Elisabeth Hellgren, lärare 6-9, Ängsdals skola
Vicky Blomqvist, fritidspersonal, Ängsdals skola
Selma Sezgin, förskollärare, Ängsdals förskola, Limhamn
Christian Skarped, barnskötare, Ängsdals förskola, Klagshamn
Charlotte Dako, genuspedagog, Ängsdals förskola, Bunkeflostrand
Charlotte Overup, specialpedagog, Ängsdals förskolor
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Förväntansdokument
Du kan förvänta dig av ledningen att:
vi ansvarar för att likabehandlingsplanen årligen revideras och utvärderas
• förskolan samverkar genom hälsoteam
• förskolan samverkar genom förskoleförenings/ledningsmöte
• förskolan har rutiner för att arbeta främjande för att upptäcka och åtgärda alla former av kränkande behandling
•

Barn och vårdnadshavare kan förvänta sig att personalen ska:
•
•
•
•
•
•
•
•

bemöta barnen med respekt och hänsyn
arbeta för att vi ska acceptera varandras olikheter samt lyssna på
varandra
ingripa mot alla former av kränkningar och mobbning
ansvara för att skapa lugn och trivsam arbetsmiljö/vistelsemiljö
ge kontinuerlig information gällande ert/era barn via SchoolSoft, föräldramöten, tamburkontakt samt utvecklingssamtal
ha en god dialog med hemmet
arbeta för att vara goda förebilder
ansvara för att kränkningar, trakasserier och diskriminering anmäls till
förskolechefen

Vi som personal på förskolan förväntar oss av er som vårdnadshavare att:
Ni skaffar er löpande kännedom kring ert/era barns situation på förskolan
Ni pratar hemma om vad kränkning, trakasserier och diskriminering är
Ert/era barn kommer i tid och är utvilat.
Respekterar våra riktlinjer vid sjukdom samt sjukanmäler/friskanmäler.
Ert/era barn kommer till förskolan med utrustning och kläder som de kan
behöva under dagen.
• Att ni tar del av förskolans information på Schoolsoft.
• Att ni går på möten/samtal för att ta del av verksamheten och därigenom
få insyn i vårt arbete med ert/era barn.
•
•
•
•
•

Vi som pedagoger förväntar oss av dig som barn att:
•
•
•

Du arbetar för att du och andra ska få arbets- och lekro.
Du respekterar och följer förskolans regler.
Du visar respekt, accepterar andras olikheter samt lyssnar på alla.
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•
•

Du respekterar och vårdar vår gemensamma arbetsmiljö.
Du använder ett vårdat språk.

Regelverk som styr skolans/förskolans arbete
Diskrimineringslagen (2008:567)
1§ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Skollagen (2010:800), kap 6
(Utdrag)
6§ Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet
bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn
och elever.
7§ Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och
förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.
8§ Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt
över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av
dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande
året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in
i efterföljande års plan.
10§ En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband
med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.
En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten
är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att
skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.

Barnkonventionen
Artikel 2
1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras
jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av
något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavarens
ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.

Adress

Telefon Internet

7

Ängsdalsvägen 20
218 31 Bunkeflostrand

040 - 36 34 50 (växel)

www.angsdals.se
info@angshamn.se

2015-09-28

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att
barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på
grund av föräldrars, vårdnadshavarens eller familjemedlemmars ställning,
verksamhet, uttryckta åsikter.
Artikel 29
1. Konventionsstaterna är överens om att barnens utbildning skall syfta till att
c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet,
eget
språk och egenvärden, för vistelselandets och ursprungslandet
nationella värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen;
d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan folk, etniska,
nationella och religiösa grupper.

Definitioner
Likabehandling
Likabehandling är att alla elever/barn ska behandlas så att de har lika rättigheter/möjligheter. Det betyder inte att alla ska behandlas lika. (Se direkt och indirekt diskriminering)

Diskriminering
Diskriminering innebär att en elev missgynnas på grundval av någon av de sju
lagstadgade diskrimineringsgrunderna:
•
•
•
•
•
•
•

kön
könsöverskridande identitet
religion eller annan trosuppfattning
etnicitet
funktionshinder
sexuell läggning
ålder

Diskriminering förutsätter ett maktunderläge hos den som utsätts för det. Det
betyder att lärare eller annan personal på skolan/förskolan kan diskriminera
eleven/barnet.
Elever/barn i skola/förskola och i fritidshem kan däremot inte i juridisk mening
diskriminera varandra.

Direkt diskriminering
Direkt diskriminering är när du blir sämre behandlad än en annan person i jämförbar situation. Ett exempel på direkt diskriminering är om huvudmannen för t
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ex. en skola nekar en elev tillträde till en viss utbildning på grund av att
hon/han har en viss sexuell läggning.

Indirekt diskriminering
En regel eller föreskrift som framstår som neutral men i praktiken innebär att
någon behandlas sämre t. ex på grund av sin etniska tillhörighet. Ett exempel
på indirekt diskriminering kan vara att en elev/ett barn missgynnas genom att
tillsynes neutrala regler tillämpas så att de i praktiken får en diskriminerande
effekt.

Trakasserier
Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har
damband med någon av diskrimineringsgrunderna. (se ovan) Trakasserier är
alltså diskriminering och kan utföras av vuxna gentemot elever/barn eller mellan elev/barn och elev/barn.

Sexuella trakasserier
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. Det kallas då för sexuella trakasserier.
Det kan handla om beröring, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som
är
Sexuellt anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Sexuella trakasserier
skiljer sig från vanlig flirt genom att det är ovälkommet. Det är du som är utsatt
som
avgör vad som är kränkande.

Kränkande behandling
Ett uppträdande som utan att vara diskriminerande enligt diskrimineringslagen
kränker
ett barn/elevs värdighet. Kan utföras av en eller flera personer och riktas mot
en eller flera. Mobbning är en form av kränkande behandling. Både vuxna och
elever/barn kan
göra sig skyldiga till kränkning.
Kränkande behandling kan t. ex. vara:
•
•
•
•
•

Fysisk (slag, knuffar, maktlekar)
Verbal (hot, svordomar, öknamn)
Psykosociala (utfrysning, blickar, gester)
Texter och bilder (lappar, SMS, fotografier, sociala nätverk)
Materiella (förstörelse av kläder, böcker etc.)
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Den utsatta personen avgör själv om han/hon känner sig kränkt.

Mobbning
Eleven/barnet är mobbad när han/hon upprepade gånger under viss tid blir
utsatt för
negativa handlingar från en eller flera personer (Olweus, 1998)

Rasism
Rasism är en föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån
uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att
vissa
folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller
kontrollera.

Främlingsfientlighet
Främlingsfientlighet betecknar en rädsla, misstro och fientlighet och främlingar.
Den
riktas ofta mot invandrare och etniska och kulturella minoriteter. Till skillnad
från rasism
grundas främlingsfientlighet inte på en föreställning om olika mänskliga biologiska
raser, utan om olika kulturer som inte borde samexistera.

Homofobi
Är en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett
samhälle och som ger uttryck för en stark negativ syn på homo- och bisexualitet och homo- eller bisexuella personer.

Annan kränkande behandling
Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker en elev/ett barns värdering.

Ängsdals skolors kartläggning och insatser
Främjande och förebyggande arbete -personalpolicy
På Ängsdals skolor agerar och verkar personalen som en enhet. Är vi trygga i
vårt sätt att agera och uttala oss, hjälper detta till att bygga upp den trygghet
som vi önskar att alla som kommer i kontakt med Ängsdals skolor ska uppleva.
Ett normkritiskt likabehandlingsarbete belyser orsaker till diskriminering och
kränkningar snarare än behandlar symptomen som synliggör och problematiserar de diskriminerande normerna snarare än det som synliggörs som onor-
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malt och avvikande. Dvs vi kan i de kränkande behandlingarna i mobbningssituationer se vilka normer som finns i vår verksamhet. När vi sett dessa och
medvetet arbetar med dem måste vi också fråga oss själva, vad blir den nya
normen? Genom normkritik är vi medvetna att det är vi som producerar och
reproducerar normer och kritiserar normen istället för individen. På så sätt kan
man se maktstrukturen i verksamheten.
Vi bemöter barn/elever/vuxna utifrån ett relationellt perspektiv, vilket innebär
att vi är medvetna om att alla människor uppfattar situationer olika utifrån sina
tidigare erfarenheter. Bilden av sig själv och andra påverkar din relation till
andra medmänniskor.
Vi på Ängsdals skolor har valt att inte arbeta efter en specifik metod utan tar
“godbitarna” från alla.

Ängsdals förskolor, Limhamn
Främjande och förebyggande arbete på Ängsdals skolor och förskolor:
På Ängsdals förskolor främjas likabehandlingsarbetet genom att trivselenkäter
lämnas ut till barn, elever, vårdnadshavarna, pedagogerna och till övrig personal en gång/år. Vi har även samverkansdagar där vårdnadshavarna är delaktiga i barnens vardag en gång/barn/år. Därav är det viktigt att vårdnadshavarna
även deltar på föräldramöten och förskoleföreningsmöten för att få en inblick i
verksamheterna
Ett annat främjande arbete är att pedagogerna kontinuerligt samtalar med barnen om kompisskap och olika sorters känslor. Böckerna “Tio små kompisar”
och de affischer som hör till är ett konkret och bra arbetsmaterial att använda
när det gäller dessa frågor.
Pedagogerna på Ängsdals skolor skapar en lustfylld verksamhet där självförtroende, delaktighet, respekt och tolerans får genomsyra miljön genom att de
tänker likabehandling vid all planering och genomförande av aktiviteter. Pedagogerna använder sig av “lyssnandets pedagogik” och de tar del av barnens
känslor, önskemål, erfarenheter, tankar och funderingar.
Pedagogerna på Ängsdals skolor planerar sin verksamhet ur barns perspektiv,
både när det gäller den fysiska miljön och dagliga rutiner så att alla barn känner sig delaktiga och inkluderade. Närvarande pedagoger är a och o för att
upptäcka om något barn känner sig exkluderad i leken eller i övrig tid på förskolan.
På alla våra enheter har vi loggböcker, där vi dokumenterar situationer som
kan upplevas som kränkande ur de olika perspektiven t.e.x. barn-barn, vuxenbarn, vuxen-vuxen. På våra pedagogiska möten reflekterar och diskuterar vi de
olika händelserna för att lära av varandra.
Vi har skapat ett “Hälsoteam” för förskolorna, där det finns representanter från
de tre förskolorna, specialpedagog och en del av ledningen. På dessa träffar
diskuterar och reflekterar vi olika värdegrundsfrågor och vi pratar mycket om
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hur våra egna värderingar påverkar ställningstaganden som vi ibland står inför.
Det förebyggande arbetet har som mål att minska risken för kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier. Arbetet omfattar de områden som
har identifierats i kartläggningen av verksamheten.

Åtgärder
Vi behöver skaffa oss mer kunskap och behöver se till så att det är samma
konsekvenser och regler gentemot alla barn/vuxna. Vi måste arbeta vidare med
det främjandearbetet.
Under läsåret 2015/16 kommer förskolorna att arbeta med Unicefs material
“introduktion till barnkonventionen” med alla pedagoger och barn. Materialet
kommer att introduceras på en personalkonferens och sedan kommer pedagogerna att arbeta med materialet med sina barn på avdelningarna

Främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på
Ängsdals skolor och förskolor
På Ängsdals förskola, Limhamn. Pedagogerna I Limhamn menar att de aktivt
försöker att tänka normkritiskt att de har ett medvetet arbetssätt, de behandlar
inte pojkar och flickor olika. Pedagogerna upplever att barnen är jämlika tex i
rollek och val av aktiviteter. På båda avdelningarna har man kontinuerliga samtal tillsammans med barnen om hur man är en bra kompis, hur man ska göra
om man har gjort någon ledsen, hur man gör någon glad och hur man bemöter
varandra och varandras olikheter. Till sin hjälp använder de bland annat “Tio
små kompisböcker” från Natur & Kultur. Pedagogerna har en positiv inställning
och arbetar efter att ha ett tillåtande och demokratiskt klimat där barnen får
vara med och bestämma vad de ska göra på avdelningen och om de vill vara
inne eller ute.
Pedagogerna är lyhörda, närvarande och observanta i ett förebyggande syfte
för att kunna förebygga utanförskap.

Sammanfattning av tillbudsrapport
Vi har inga inrapporterade tillbud gällande kränkningar, trakasserier och/eller
diskrimineringar.

Analys
Många av oss anser att vi har fått mer kunskap inom området likabehandling
och värdegrund. Vi tänker på hur vi pratar med barnen och hur vi planerar
verksamheten. Vi tänker mer på hur vi löser konflikter och lyssnar mer på barnens känslor kring situationen. Vi har fått igång vårt tankesätt kring likabehandling och nu behöver vi arbeta mer praktiskt och implementera likabehandlings-
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planen hos vårdnadshavarna samt hos all personal t ex vid våra personalkonferanser samt vid förskoleföreningsmötena och föräldramötena.
Alla barnens enkäter är blandade i år och detta måste åtgärdas till nästa år.
På nästa enkät ska det finnas en fråga om det är någonting annat barnet vill
prata om eller berätta som inte fanns med i intervjun. En fråga läggs till om
man alltid får vara med och om man alltid måste tillåta en kompis att vara med.
För vårdnadshavare som har mer än ett barn ska det vara möjligt att göra flera
enkäter. Fortfaranade dåligt underlag bland pedagogerna, så nästa gång görs
den på en personalkonferens där alla har med sig sina datorer.
Varje år utvärderas och kartläggs verksamheten genom systematiskt kvalitetsarbete i både förskola, skola och fritidshem genom enkäter och genom föräldramöten där utvärdering sker tillsammans mellan pedagoger och vårdnadshavarna. Vi arbetar med BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet), vilket är ett stöd och ett verktyg för att stärka förskolors systematiska kvalitetsarbete utvecklat av Skolverket.
Årsklockan som upprättades förra året har fungerat.
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Enkätsvar
Personalens enkätsvar
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Pedagogernas röster
Pedagogerna är väl insatta i att det finns en likabehandlingsplan och vad den
står för. Pedagogerna upplever att den “dagliga” tryggheten är god, men på
gården kan pedagogerna känna en viss oro att inte räcka till. Förskolorna i
Limhamn och Klagshamn har ett mer gränsöverskridande arbetssätt då de är
en mindre enhet och deras fysiska miljö ser annorlunda ut. Förskolan i Bunkeflostrand samarbetar mer parallellt dvs sidvis och när samarbetet blir större än
så kan det upplevas otryggt. Andra situationer som pedagogerna då upplever
att det är mindre tryggt är när de arbetar med en ny vikarie. En annan mindre
trygg situation är när pedagoger ger sig iväg på utflykt med buss.
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Pedagogerna anser att de i varierande grad arbetar främjande med värdegrunds och likabehandlingsfrågor och de är medvetna om sin roll som goda
förebilder.
Goda exempel:
kamratstärkande övningar, kontinuerliga samtal kring kompisskap
Pedagogen tar allt som barnen säger och gör på fullaste allvar och försöker att vara en god förebild. Bemöter både barnen och kollegerna på
ett respektfullt sätt.
• att ge pojkar och flickor lika stort inflytande och utrymme i verksamheten, skapa förutsättningar så att alla kan delta i leken eller annat oavsett
vad. Att hjälpa barnen att se varandra som individer, med likheter och
olikheter.
• Att alltid sträva efter att lyfta fram varje enskilt barn från sin individuella
nivå.
• T.e.x när det gäller en konflikt försöker pedagogen lösa konflikten på ett
rättvist sätt och uppmuntrar barnen att visa empati för varandra. Eller
pedagogen ger barnen möjlighet att själva lösa konflikter och visa empati.
•
•

Pedagogerna anser att de tar upp och tar tag i frågor kring likabehandling med
vårdnadshavarna när situationer uppstår.
Analys
Rutiner kring introduktion av likabehandlingsplan och personalpolicyn bör tydliggöras, detta ansvar kan tex förskolechef eller fadder inneha. Även rutiner
kring presentation och introduktion av ny kollega, lärarstudent, eller ny vikarie
bör också ses över. Tex kan den nya personalen ha med sig ett foto med en
kort presentation av sig själv som kan sättas upp för att öka tryggheten för
vårdnadshavarna. Denna rutin finns redan på förskolan i Limhamn och i Klagshamn och är väldigt uppskattad hos vårdnadshavarna. Förskolan i Bunkeflostrand har begränsat sin gård med ny grind på framsidan så att gården blir
mer avgränsad och lättare att överblicka. Även det nya höga staketet mot gatan har ökat tryggheten.
Återigen har Likabehandlingsgruppen misslyckats med att dela upp enkätsvaren enhetsvis. Vi har i år arbetat med ett nytt system på SchoolSoft vilket medförde att detta glömdes bort från förgående år. Detta målet återstår.
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Barnens enkätsvar
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Barnens röster
Barnen på Ängsdals förskolor är trygga, glada och positiva till sin förskola. Under rubriken övrigt döljer sig dessa förklaringar:
Ledsen om jag inte får vinka till mamma
Jag kommer försent, jag vill inte missa min frukost
Jag blir arg, jag vill bara vara hemma
Jag vill hellre vara hemma, det blir roligare sen på förskolan
Jag blir ledsen när jag inte får ta med mig saker
Jag vill inte gå till dagiset när jag är hemma, men när jag kommer är jag
glad och vill inte gå hem
• Ja, jätteglad! jag är liksom lite va!? ska vi till dagiset, jippi fast jag är lite
förkyld?!
• Trött. När man har varit ledig några dagar sedan är det jobbigt att vakna
tidigt för att komma till dagiset
•
•
•
•
•
•

Barnen är trygga och glada på sin egen avdelning och på gården. Barnen har
samma åsikt som pedagogerna om att de känner sig mindre trygga på en annan avdelning än sin egen.
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Kommentarer från barnen
•
•
•
•
•
•

Det tar längre för mina föräldrar att hämta
Jag tycker om att vara på alla avdelningar
Mellanglad, det är roligare här lite mittemellan
Jag tror att det hade varit bättre att vara på avdelning X
Jättebra, det är jättekul att leka med andra barn jag inte alltid leker med
Ibland är jag blyg

Lekstrategier
Vi ser att barnen vet hur man leker med varandra och att de bör låta alla
vara med, men vi ser också att detta är ett dilemma för barnen. För
ibland är leken full och de har behov av att leka i mindre grupper och
att inte bli störda.
• Barnen vill att de vuxna hjälper till vid konfliktsituationer
•

Kommentarer;
De ska prata med barnen, säger kom vi måste prata
Vi ska prata med barnen och barnen ska prata med varandra
De ska prata med barnen, säga att de ska sluta att bråka, istället kan de
prata
• De ska prata med barnen, säga att de ska sluta för det är mycket skönare
• De ska prata med barnen, säg att ni ska sluta för någon annan kan bli
ledsen
• De ska prata med barnen och ringa deras föräldrar
•
•
•

Kompisskap enligt barnen;
•
•
•
•
•

Man hjälper sin kompis att städa undan
Man bjuder sin kompis på kakor
Alla får vara med i leken, man säger inget dumt
Man tröstar den som är ledsen
Man säger att kompisen har fina kläder på sig

Nulägesrapport
På Ängsdals förskola, Limhamn har vi en värdegrund som ligger grund till klimatet där
alla pedagoger strävar efter att alltid lyfta fram det positiva hos varje barn, all personal
på förskolan är ense om att alla barn är lika mycket värda. Vi respekterar varandra och
låter olika synpunkter komma fram och att vi använder ett vårdat språk när vi samtalar
med varandra.
Under våra samlingar ser vi till att alla barn kommer till tals. Vi lägger stor vikt vid att
barnen känner sig trygga i gruppen och att alla barn blir tagna på allvar och känner att
de blir lyssnade på. Med vårt positiva förhållningssätt, våra gemensamma mål och
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värderingar försöker vi att vara goda förebilder för barnen. Vi accepterar absolut inte
kränkningar, varken fysiska eller psykiska och accepterar varandras olikheter.
Vi arbetar utifrån projektnamnet ”Människan”. Varje grupp arbetar utifrån sina tankar,
idéer, åldrar och förutsättningar.
Vi arbetar med känslor och kamratskap samt hjärtestunder där barn och vuxna tillsammans har massage, drama, samtal kring olika känslor (arg, ledsen, glad, sårad).
Materialet som används kommer från bokförlaget Natur och Kultur och heter ”Tio små
kompisböcker”.
Här arbetas även med empati, att det är okej att visa känslor även som vuxen.

Analys
Efter enkätsvaren har vi kommit fram till att barnen känner sig glada och trygga
på våra förskolor. Det framkommer också att barnen upplever samma morgonstress som vi kan se vid lämningar vid t.ex. frukost. Här behöver vi pedagoger
ha ett bättre samarbete med hemmet. Förskolorna i Klagshamn och Limhamn
upplever inte att barnen har samma oro att vara på en grannavdelning som det
upplevs i Bunkeflostrand.
Vi ser att barnen lärt sig strategier för konflikthantering från tex 10 små
kompisböcker, som tex stop! Detta är glädjande eftersom detta är ett dagligt
främjandearbete som har burit frukt.
Vi ser återigen behovet av att pedagogerna är närvarande i barngrupperna för
att stötta i både fungerande lekar och konflikter. Det är också viktigt att pedagogerna intar en utmanande och stimulerande roll. Barnen vet hur man är en
bra kompis men behöver fortfarande mycket stöd av vuxna.
Vi ser att barnen vet vad vi önskar för svar och vi har diskuterat fram ett litet
tillägg och eventuellt någon omformulering av enkätfrågorna. Vi är också medvetna om att en enkäts svaghet är att vi får ett svar efter barnets dagläge.
Ängsdals skolors 5 årsgrupp i Bunkeflostrand har genomfört en kartläggning av
gården i syfte att dokumentera trygga och mindre trygga platser. Den visade
på vilka platser barnen önskade att det fanns en vuxen. Vi ser att barnen tänker
säkerhet och vi tänker risker. Detta är något vi tar till oss.
5 åringarna i Klagshamn och Limhamn kan som förslag göra kartläggningar på
sina förskolor till nästa revidering.
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Vårdnadshavarnas enkätsvar
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Vårdnadshavarnas röster
Vi upplever att vårdnadshavarna på Ängsdals skolor har läst och vet om att det
finns en Likabehandlingsplan på vår hemsida. På en skala 1-6 ligger majoriteten på över halvan. När det gäller frågan hur pass trygga de upplever deras
barn är på förskolan är endast två har svarat att de känner sig otrygga.
Vårdnadshavarnas röster angående frågan på vilka platser kan deras barn vara
mindre trygga på förskolan:
•
•
•
•
•

Utanför grindarna i trafiken. Föräldrar MÅSTE ta ansvar med att parkera
sina bilar på parkeringen.
Är nog inte så platsberoende utan mer om ordinarie personal, som vi i
vårt fall är väldigt trygga.
När förskolorna är sammanslagna över jul och sommar
Vid underbemanning och ny personal, på gården men bättre nu med
högre stängsel och grindar som skärmar av.
Litar på personalen till 100%

Pedagogernas bemötande enligt vårdnadshavarna:
Vårdnadshavarna anser att pedagogerna uppmärksammar både de och deras
barn dagligen och att det alltid finns en pedagog att vända sig till vid behov.
Enligt vårdnadshavarna fungerar pedagogerna som bra förebilder ca. 87% anser att pedagogerna fungerar som förebilder i likabehandlingsfrågor. Likabehandlingsfrågor är också prioriterade hemma. Enligt vårdnadshavarna fungerar
samarbetet mellan hem och förskolan bra men kan förbättras.
Analys
Ett mål för Ängsdalsskolor är att bli bättre på att introducera likabehandlingsplanen vid inskolning och på föräldramöten. Detta kan med fördel göras med
en kortvariation av likabehandlingsplanen. Majoriteten är trygga och upplever
att pedagogerna fungerar som goda förebilder. Vi ser att tryggheten har ökat
på gården när det gäller det höga staketet och det nya avgränsande grinden.
En del av vårdnadshavarna känner en vis oro kring sammanslagningarna vid jul
och sommar. Vår ambition är att det alltid ska finnas en ordinarie pedagog från
varje verksamhet. Vi ser även att vårdnadshavarna efterstävar bättre presentation av nyanställda eller vikarie. Det är återigen viktigt att poängtera att en bra
daglig tamburkontakt ökar tryggheten för både barn och vuxna. Samarbetet
mellan hem och förskola är ett främjande arbete som ständigt måste underhållas.

Årsklocka
Senast klar
September

Vad ska göras?
Översyn av lagar
samt rekommendationer från skolverket

Av vem?
Vänskapsgruppen

Ansvarig
Rektor
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och DO görs.
”Vänskapsdag” under Hälsoveckan.
Oktober/November

Utforma enkäter

Vänskapsgruppen

Rektor

Vårterminen innan revidering av LP

Enkäter genomförs.
För vårdnadshavare:
vid föräldramöte i
respektive verksamhet.

Vänskapsgruppen

Rektor

Januari

Under temadagen
kommer enkät att
lämnas ut och fyllas i
av alla pedagoger via
Schoolsoft.

Vänskapsgruppen

Rektor

Februari/Mars/April

Utvärdering av enkäter
Revidering av likabehandlingsplan,
färdigställd senast
30/4

Vänskapsgruppen

Rektor

Maj

Nya medlemmar tillsätts och introduceras

Gamla Vänskapsgruppen

Rektor

Förebyggande arbete på Ängsdals skolor
Utvärdering av tidigare års mål 2014/15
Vi har uppnått målet att “Ängsdals skolors likabehandlingsplan finns tillgänglig och är känd för personal, barn och vårdnadshavare” på vår
hemsida och på SchoolSoft.
• Enkäterna ger oss fortfarande problem, för få som svarar. Problem med
tekniken. Målet att verksamheternas enkätsvar ska vara uppdelade består.
• “Vänskapsväskan” var ett lyckat projekt som fungerande upp till åk 5.
Väskan var uppe på högstadiet, men genomfördes inte. Projektet var
även lyckat eftersom det i entreprenörsanda visades upp på förskolornas vårfester och på biblioteken i Limhamn och i Bunkeflostrand.
• Den åldersövergripande Hälsoveckan genomfördes i V 34 och i utvärderingen kom det fram att tidpunkten inte fungerande för förskolorna pga
inskolningar.
•

Mål 2015/2016- långsiktiga
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Under nästa läsår kommer vi på Ängsdals förskolor att arbeta med unicefs material “Introduktion till barnkonventionen” med all personal och
barn. Detta för att stärka både barn och pedagoger i ett främjande och
förebyggande likabehandlingsarbete.
• Ängsdals skolors likabehandlingsplan finns tillgänglig och är känd för
personal, barn och vårdnadshavare och att den ska introduceras vid inskolningar, föräldramöten och till all ny personal.
•

Mål 2015/2016- kortsiktiga
De entreprenöriella ledorden LUST, KREATIVITET, SJÄLVSTÄNDIGHET
och STOLTHET ska förankras hos barn/personal och vårdnadshavare.
• Unicefs material “Introduktion till barnkonventionen” presenteras på
personalkonferensen i augusti.
•

Åtgärder 2015/2016
Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig på vår hemsidan och
SchoolSoft.
• Resultat och utvärdering finns att läsa i reviderad likabehandlingsplan.
• Tilllägg i barnenkäten och eventuell omformulering.
• Tillsätta nya medlemmar i “Vänskapsgruppen”.
•

•

Kartläggning av tryggheten på gården ska genomföras i alla våra tre
verksamheter. Detta är femåringarnas uppgift.

Viktiga kontaktuppgifter
DO (Diskrimineringsombudsmannen)
08-12020400
www.do.se
BEO (Barn- och Elevombudsmannen)
08-58608391
beo@skolinspektionen.se
Skolverket
08-52733200
www.skolverket.se
upplysningstjansten@skolverket.se
Rektor
Inger Persson
040-363452
0708-169435
inger.persson@angsdals.se
Bitr. rektor
Johan Risborn
0708-165498
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johan.risborn@angsdals.se
Förskolechef Bunkeflostrand
Elsmari Ingemansson
040-363450 (förskolans kontor)
elsmari.ingemsnsson@angsdals.se
Förskolechef Limhan/Klagshamn
Susann Pedersen
040-155066 Ängsdals förskola Limhamn
040-520003 Ängsdals förskola Klagshamn
susann.pedersen@angsdals.se
Skolsköterska
Susanne Gustafsson
040-363458
susanne.gustafsson@angsdals.se
Speciallärare
Christine Landin
040-363452
christine.landin@angsdals.se
Specialpedagog
Stefan Fornestedt
0708-165496
stefan.fornestedt@angsdals.se
Specialpedagog
Charlotte Overup
0722-511661
charlotte.overup@angsdals.se
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