Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

INLEDNING
Vision
Likabehandling ska gälla för oss alla. Inget barn, ingen personal skall ställas utan skydd. Det handlar om nolltolerans och att
förhindra och förebygga alla former av kränkande behandling. Möten mellan människor ger upphov till tankar, idéer, samspel
som är berikande och utvecklande och som ska grundas på respekt. I detta har vi alla ett ansvar att granska våra attityder och
handlingar för det är vi människor som diskriminerar och värderar, det är vi som blir offer eller förövare.
Förskolan Kulingen är en liten förskola där personal, barn och föräldrar känner varandra väl utifrån ett professionellt
förhållningssätt och har en god och öppen kommunikation. Vår verksamhet bygger på Lpfö98/10 och genom den vårt ansvar för
”solidaritet, demokrati, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde och jämställdhet
mellan könen.
Vi arbetar aktivt för att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Vi har stöd i Diskrimineringslagen och 14 a kap.skollagen. (1 jan 2009)
LIKABEHANDLINGSPLAN
Alla som arbetar inom vår förskola skall i sitt arbete medverka till att det skapas ett demokratiskt och jämlikt klimat, där alla
respekterar individens okränkbarhet.
Mål
Arbetet på förskolan är att skapa en trygg, jämställd och positiv arbetsmiljö för barn och personal.
Förebyggande arbete
•
1 tillfälle per år eller oftare om behov finns deltar all personal i inventering av förskolans lokaler enl ”husmodellen”
•
Vi är närvarande i barngruppen och uppmärksammar, observerar och dokumenterar.
•
Vi har en stående punkt på dagordningen vid personalmöten utifrån vår likabehandlingsplan och plan mot kränkande
behandling.
•
Alla vuxna tar ansvar för alla barn.
•
All personal har ett gemensamt förhållningssätt, samt arbetar efter vår gemensamma värdegrund.
•
Vi arbetar för att skapa en trygg, positiv och jämställd miljö för både barn och vuxna.
•
Vi arbetar medvetet med att lära barnen vara en bra ”kompis”
•
Vi tar avstånd från alla former av kränkande handlingar. Vi har nolltolerans.
•
Vi gör föräldrarna delaktiga.
Åtgärdande insatser
Barn
•
•
•

Vi agerar direkt. En personal går undan med de barn det gäller, går igenom vad som hänt och hittar tillsammans en
lösning.
Dokumenterar händelsen och informerar samtliga personal och berörda föräldrar om det som hänt.
Uppföljande samtal vid behov.

Personal
•
Förskolechef informeras.
•
Diskuterar i arbetslaget, tar hjälp utifrån vid behov.
•
Händelsen dokumenteras och följs upp.
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