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Anmälan av utredningar angående kränkande
behandling på förskolorna år 2016
Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till
handlingarna.

Eva Broström
avdelningschef

Ärendet
Alla förskolor har i skollagen ett uppdrag att främja likabehandling
och motverka kränkningar. Förskolornas främjande, förebyggande
och åtgärdande arbete ska dokumenteras i en plan mot
diskriminering och kränkande behandling/ likabehandlingsplan.
Denna plan ska upprättas årligen och bygger på kartläggning och
analys av tidigare års arbete som gjorts på varje förskola.
Utöver förskolornas likabehandlingsplaner görs utredningar
gällande kränkande behandling vid behov, enligt 6 kap.10 §
skollagen.
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Genomförda interna utredningar (individärenden) under 2016 på
Östermalms kommunala förskolor var sex stycken:
1. Barn kränker barn
2. Barn kränker barn
3. Barn kränker barn
4. Barn kränker barn
5. Vuxen kränker barn
6. Vuxen kränker barn
Åtgärder som vidtagits på enhetsnivå utifrån de genomförda
utredningarna/ framtagna handlingsplanerna är bland annat:
 Arbeta för ett proaktivt arbetssätt gällande kränkande
behandling i barngrupp
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Trygghetsrond ute och inne
Arbete med grupptillhörighet i barngrupp
Stödjande samtal
Stödja barn i konflikthantering
Säkerställa att all personal är involverad i arbetet att undvika
kränkande behandling
Använda litteratur som berör ämnet kränkande behandling,
bland annat barnkonventionen och kompisböckerna
Pedagogiskt stöd kring rutiner/ struktur

Åtgärder på förvaltningsnivå utifrån de genomförda utredningarna/
framtagna handlingsplanerna:
 Arbeta för att likabehandlingsplanen ska vara ett levande
dokument i verksamheten
 Arbeta för att konkretisera värdegrunden på förskolorna
 Genomgång av rutiner för utredning av kränkande
behandling
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