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Skogstroll

Bru
nna

 

 

Vision: 

Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik 

för alla våra barn. 

 

Delaktighet: 

• Barnen ska ha inflytande i leken, vad och var de vill leka. 

• Alla barn ska ha möjlighet att komma till tals och uppmärksammas. 

• Barnen lär sig att vara lyhörda i samspelet med sina kompisar. 

 

Kartläggning: 

• Var leker barnen helst? Skillnad flickor/ pojkar ?  

• Finns det aktiviteter vi behöver avbryta eller minimera? Varför?  

• Hur förstärker vi barnens val av lek?  

• Vilka lekar uppmuntrar vi? 

• Ser vi skillnad på leken inomhus resp. utomhus? Parken resp. 

skogen? 

 

Värdegrund: 

• Barnen ska veta att de blir sedda och lyssnade till. 

• Alla har lika värde. 

• Vi har nolltolerans mot kränkande språkbruk 

• Alla ska bli bemötta med respekt. 

 

 

Genus: 

• Vi arbetar för att pojkar och flickor ska ges lika stort utrymme och 

inflytande i verksamheten. 

Plan för likabehandling och mot diskriminering och 

kränkande behandling 
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• Vi arbetar för att inte tilltala och bemöta barnen utifrån deras 

könstillhörighet. 

• Vi bemöter barnen i deras tankar kring genusfrågor. 

 

Mål: 

• Alla barn skall känna stor trygghet och tillit till både vuxna och barn. 

• Alla barn ska känna sig delaktiga och värdefulla. 

• Alla ska behandla varandra med respekt. 

• Det ska synas i barnens lärande att de vistas i en trygg miljö. 

 

Förebyggande arbete: 

• Vi håller oss uppdaterade med likabehandlingsplanen. 

• Barnobservationer: Vi studerar barnen under två timmar eller en 

halv dag och antecknar och utvärderar vad vi ser. 

• Vi tar genast tag i språkbruk eller beteende som är kränkande. Vi 

avvaktar aldrig. 

• Dagliga samtal med föräldrar kring barnets vistelse hos oss. 

• Vi framhåller allas lika värde och ser positivt på olikheter. 

• Regelbundna samtal och intervjuer med barnen om trivsel. 

• Dagliga samarbetsövningar/ lekar med barnen. Massagesagor 

minskar ev. aggressivitet, ger ökat lugn och ger en öppnare kontakt 

mellan barnen. 

• En nästan ständig närvaro i barngruppen ger ökad trygghet. 

• Vuxna uppmuntrar till positiva handlingar och beteende samt lyfter 

fram barnens starka sidor och stärker deras identitet.  

• Barnen ska aktivt vara med och formulera normer och 

förhållningssätt som skall råda hos oss. 

• Diskussion och reflektion tillsammans med barn och föräldrar. 

• Utvärdering och revidering av planen 1 gg/år. Vid behov oftare. 

 

 

 

 

 


