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Likabehandlingsplan, Ekens förskola
Att främja barns lika rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,
trakasserier och annan behandling. Alla som arbetar på Ekens förskola (pedagog på
förskolan, långtidsvikarier, köket samt städ) ska ta del av denna likabehandlingsplan
som ska revideras en gång per läsår. Samt att likabehandlingsplanen sitter uppe för att
vara synlig och lättillgänglig.
Mål från Lpfö 98 rev 2010
Normer och värden

Aktivitet/ Vad vi erbjuder
•

•
•

•

Utveckling och lärande

•
•

Barns inflytande

•
•
•

Förskola och hem

•
•
•
•
•
•

Vistelsen på gården ska vara en positiv stund, där det
alltid finns personal ute som är närvarande och
lyhörd för barnens lek.
Vi vuxna har ett gemensamt ansvar för alla barn som
går på Ekens förskola.
Alla arbetar aktivt med ett positivt språkbruk och
allas lika värde, bekräfta och se alla, samt att vi har
ett positivt bemötande mot såväl barn,
vårdnadshavare och personal.
Vara aktiv som vuxen i konfliktlösning. Utveckla
metoder som barnen klarar att hantera själva genom
att hjälpa och stödja barnen att hitta olika lösningar.
Vi uppmuntrar barnen till att tro på sig själv och till
sin egen förmåga.
Vi uppmuntrar barnen till att bli självständiga.
Barnen får till stor del själva välja aktivitet och
kompis. Barnen utmanas till att möta nya vänner.
Barnen uppmuntras till att uttrycka sina åsikter.
Vi arbetar för att alla barn ska känna att de blir sedda
och hörda.
Inskolningssamtal när barnet börjar på förskolan.
Utvecklingssamtal, en gång per läsår, där vi utgår
från den pedagogiska dokumentationen.
Daglig kontakt i hallen vid lämning och hämtning.
Föräldramöte en gång per läsår.
Vi respekterar alla olika familjekonstellationer,
bakgrunder och religioner på vår förskola.
Vi har samarbete med olika instanser som t ex
Förskoleklass, Resurscentrum, socialtjänsten och
HAB.

Riskanalys och åtgärder under 2016 på Ekens förskola
Risk
•

Trakasserier och Diskriminering.

Åtgärd
•
•

Att vi som vuxna blir bättre på att sprida
ut oss både inne och ute.
Att personalen på Ekens förskola
försöker att kommunicera på ett tydligt
sätt så att alla barn och vårdnadshavare
förstår. Vi använder oss bl.a. av TAKK.
(tecken som alternativ och
kompletterande kommunikation)

