Likabehandlingsplan 2016
Tångens förskola, Turkos avdelning
Att främja barns och elevers lika rättigheter och att förebygga och förhindra
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Mål från Lpfö 98, rev 2010:

Normer och värden

•
•
•
•
•
•

Vistelsen på förskolan skall vara en positiv upplevelse där personalen finns nära
barnen.
Vi har en öppenhet gentemot varandra i personalen och föräldrarna.
Vi har tydliga regler som skapar trygghet hos barnen. Vi låter glädje genomsyra vår
verksamhet.
Vi som vuxna är förebilder och visar varandra och barnen hänsyn och respekt.
Vi bejakar barnens känslor och olikheter.
Vi tillåter inga negativa handlingar mot varandra.

Utveckling och lärande
•

•
•

Våra miljöer är anpassade efter barnens intressen och ålder. Den är organiserad på
ett sådant sätt att barnen blir uppmuntrade att prova olika aktiviteter utanför givna
könsroller.
Vi utgår från barnens intressen när vi väljer projekt. Barnen styr innehållet i projektet
och hur det utvecklas.
Vi låter barnen leka! Personalen finns med som stöd i barnens lek där de utvecklar sin
nyfikenhet, självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Barns inflytande
•
•
•

Vi har placerat mycket av materialet i barnens höjd så att de själva kan välja vad de
vill leka med.
Vi har bilder på aktiviteter tillgängligt för barnen så att de kan inspireras och visa vad
de vill göra.
Barnen får välja rum och aktivitet vid vår valtavla.

Förskola och hem
•
•
•
•
•

Vi har en föräldraaktiv inskolning, där barn och föräldrar ska känna en delaktighet i
och få en god introduktion i förskolan.
Utvecklingssamtal erbjuds en gång per läsår. Vid behov finns möjlighet till fler möten.
Vi har daglig kommunikation med föräldrarna vid hämtning och lämning. Vi arbetar
för en öppen dialog.
Vi ger kontinuerlig information via Turkosnytt.
Vi bjuder in till föräldramöte en gång per år.

Riskanalys och aktivitet
•

Vi har en stor gård och det är svårt att ha uppsikt över hela gården.
- Personalen sprider ut sig på gården för att få en så god översikt som möjligt.
- Barnen har reflexvästar för att lätt synas.

•

Ilska och frustration uttrycks ibland med puttar och slag. Även verbalt.
- Personalen är närvarande i rummen där barnen är.
- Vi uppmuntrar positivt beteende.
- Vi pratar och diskuterar med barnen om hur man är mot varandra och hur man
kan känna.
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