Bilaga 6
Steglitsen Pedagogisk Omsorg
Handlingsplan och plan mot kränkande behandling och diskriminering

Steglitsen pedagogisk omsorg ska

(…)genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamheten
ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.
(25 kap. 2 § skollagen)

Verksamhetens utgångspunkter
Steglitsen pedagogisk omsorg
(…) ska utformas med respekt för barnens rättigheter och i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.
Den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Var och en som verkar inom den pedagogiska omsorgen ska främja de mänskliga
rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt
utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.
(25 kap. 6 § skollagen)

Barnets bästa
Barnets bästa ska vara utgångspunkt för Steglitsen pedagogisk omsorg.

Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet
att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör hen. Barnets
åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
(1 kap. 10 § skollagen)

Handlingsplan
God uppsikt över lärmiljöerna utomhus såväl som inomhus sker. Inventering av
riskområden görs kontinuerligt. Huvudmannen befinner sig där barnen är och är lyhörd
och observant på samspelet mellan barnen och mellan barn och vuxna. Uppkommen
incident ska dokumenteras och meddelas vårdnadshavare samt vid behov följas upp.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering
Steglitsens verksamhet tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkande
behandling. Syftet
med Steglitsens arbete är att målinriktat motverka, förebygga och förhindra att kränkande
handlingar, diskriminering och trakasserier förekommer i verksamheten. Alla på
verksamheten har rätt
att bli behandlad som individer utifrån sina egna förutsättningar och på lika villkor. Alla
delar i verksamheten omfattas av planen. Planen är ett arbetsredskap för Huvudmannen
som också ska presentera och arbeta med planen tillsammans med barnen. Uppstår
situationer av diskriminering eller kränkande
behandling ska Huvudmannen alltid agera. Steglitsen ska vara en trygg och säker plats där
barn och
Huvudman trivs, utvecklas och känner trygghet.

