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1 Inledning 

1.1 Verksamhetsformer 
I familjedaghem tar en dagbarnvårdare emot en liten barngrupp i sitt eget hem. Familjedaghem är en form av 
pedagogisk verksamhet där ditt barns lärande och utveckling stimuleras. 

Verksamheten styrs av Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och förskolans läroplan är vägledande. 

Den pedagogiska verksamheten utgår från skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och  
Läroplan för förskolan (Lpfö18) avsnitt 2.1 Normer och värden. 
 
Familjedaghemmen erbjuder en verksamhet i hemmiljö.  

Grupperna är åldersblandade och barnen kan vara mellan 1 och 6 år. Matlagningen sker i respektive 
familjedaghem. 
I den flexibla verksamheten läggs stor vikt på lek och utevistelse där barnens fantasi, uppfinningsrikedom och 
intressen utvecklas. 

1.2 Ansvarig för planen 
Erika Axelsson/Rektor 

 

1.3 Planens giltighet 
Oktober 2019/ Oktober 2020 

 

1.4 Förankring av planen 
Diskuteras på APT och läggs ut på www.karlstad.se 
 

 

1.5 Delaktighet  
Barnen är delaktiga via.  

• Barnen deltar i olika samtal kring hur man ska vara mot varandra för att alla ska trivas och må 
bra och om vad man ska göra om/när någon inte får vara med, blir retad etc.  

• Barnen uppmuntras att berätta när något händer eller inte blir som man tänkt sig istället för att 
agera själva. 

Vårdnadshavare är delaktiga via:  

• Vid inskolning arbetar vi för att barn och vårdnadshavare känner sig trygga och välkomna.  
• Vi har daglig kontakt vid lämning och hämtning.  

Personal är delaktig via:  

• På APT ges tid för att diskutera och reflektera likabehandlingsplanen tillsammans. 
• Planen finns tillgänglig i pappersform och digitalt. Den finns tillgänglig på www.karlstad.se. 
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2 Utvärdering av föregående plan 
 

• Planen följs upp på APT regelbundet under året.  
• Rektor och dagbarnvårdare är delaktiga i utvärderingen.  
• Årets plan utvärderas september 2020 
• Ansvarig för utvärderingen: Rektor 

 

Följande ska lyftas till årets Likabehandlingsplan:  

Mål 2019–2020:  

• Lärandemiljöerna hos dagbarnvårdarna är tillgänglig, rolig, trygg och lärorik för alla barn 
oavsett kön.  

• Verksamheten anpassas utifrån barnens förutsättningar  
• Skapa en trygg och rolig utemiljö.  

Kolla igenom litteraturen låna, sök i ”Polyglutt”, ev. köp in det som behöver kompletteras 
(tänk normkritiskt/ämnen om genus och HBTQ 

 

 

3 Främjande insatser  

3.1 Ett tryggt familjedaghem för alla  
Områden som berörs av insatsen är kränkande behandling och ålder.  

• Hos oss värnar vi om goda relationer och ett gott bemötande, genom att alla ska känna sig 
välkomna, bli lyssnade på och våga uttrycka sin åsikt.  

• Alla vi vuxna på familjedaghemmen är goda förebilder genom att vi visar att vi har roligt 
tillsammans, att vi har ett positivt förhållningssätt gentemot barn och vårdnadshavare.  

• Vi skapar trygghet i barngrupperna genom att vara ”härvarande” med barnen och är 
uppmärksamma på vad de leker och hur de förhåller sig till varandra under hela dagen hos 
oss. På så vis kan vi hjälpa, stötta och utmana barnen i deras sociala samspel.  

• Vi för en kontinuerlig dialog med barnen om hur man är en bra kompis.  
• Vi ger barnen förutsättningar och möjlighet till eget ansvar genom att lita på barnens egen 

förmåga.  
• Vi uppmuntrar barnen till självständighet genom ett tillåtande klimat där man vågar prova och 

känner sig trygg med att lyckas och misslyckas.  
• Vi lär barnen att ta ansvar om vårt material utifrån ålder.  

3.2 Ett jämställt familjedaghem för alla  
Områden som berörs av insatsen är kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning.  

• Vi har ett utbud av lekmaterial där både hårda och mjuka värden kan ta plats i leken. 
• Vi ser över vårt sortiment av böcker, lånar, söker i ”Poluglutt” ev. köper in böcker som tar 

upp ämnen om genus och HBTQ.
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3.3 Ett mångkulturellt familjedaghem för alla  
Områden som berörs av insatsen är etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.  

• Vi lyfter fram och tar tillvara på varandras likheter, olikheter samt erfarenheter och 
uppmuntrar barnen att lära av varandra.  

• Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och frågor om andra länder, deras språk och kulturer.  
• Vi lånar, söker i Polyglutt ev. köper in böcker som tar upp ämnen om olika kulturer.  
• Vi uppmärksammar och uppmuntrar de olika språk som vi har i barngruppen. 

 3.4 Ett tillgängligt familjedaghem för alla  
Områden som berörs av insatsen är funktionsnedsättning.  

• Vi värnar om det goda samarbetet med vårdnadshavare genom att lyssna in, skapa 
relationer, vara flexibla, ta deras synpunkter på allvar och vara öppna för dialog och 
åsikter.  

• Att tillsammans med vårdnadshavare hitta lösningar för att det ska bli bra för barnen både 
här hos oss och i hemmet.  

• Vi lägger fokus på barnens positiva, starka sidor.  
• Vid behov kan vi få stöd av specialpedagog, språkpedagog och BVC.  

4.  Förebyggande åtgärder  

4.1 Jämställdhet "Rätten att vara mig själv"  
Mål  

• Alla språk/ kulturer som finns på familjedaghemmet ska uppmärksammas.  

Åtgärd 

• Synliggöra de språk och kulturer som finns på familjedaghemmet  
• Sök i Polyglutt, låna böcker på de språk som finns representerade på familjedaghemmet.  
• Samarbeta med vårdnadshavarna för att få större kunskap om deras barns språk och kultur.

   

5. Rutiner för utredning och dokumentation   

5.1 Policy  
Dagbarnvårdarna har nolltolerans för kränkning och trakasserier. Alla signaler tas på allvar och 
utreds enligt rutin.  

Alla som är på familjedaghemmet, såväl barn som medarbetare och vårdnadshavare ska känna 
trygghet, tillit, glädje och lek/arbetsro.    
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5.2 Ansvar för anmälningsplikt  
Nedanstående rutiner avseende anmälningsskyldighet ska följas.  
  
  
Vad  Anmälningsskyldighet enligt SL 6 kap. § 10  
  

 
  
Kränkningar barn – 
barn/anhörig  
  

  
Gäller alla som arbetar på familjedaghemmet.  
Den som ser har skyldighet att anmäla.  
  

1. All personal har anmälningsskyldighet till rektor. Personal 
använder blankett:   

”Anmälan till rektor om diskriminering och/eller kränkande 
behandling” – till rektor   
  
2. Rektor har anmälningsskyldighet till huvudman, rektor 

använder blankett:   
”Anmälan om diskriminering och/eller kränkande behandling” 
 – till BUN 

  
Kränkningar 
dagbarnvårdare – 
barn/anhörig  
  

  

Gäller alla som arbetar på familjedaghemmet.  
Den som ser har skyldighet att anmäla.  
  

1. All personal har anmälningsskyldighet till rektor.  
a. Personal använder blankett:  ”Anmälan till rektor om 

diskriminering och/eller kränkande behandling” – till 
rektor   

 
2. Rektor har anmälningsskyldighet till huvudman, rektor 

använder blankett:  ”Anmälan om diskriminering och/eller 
kränkande behandling” – till BUN  

 

    



Januari 2014 
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5.3 Rutin för om barn upplever sig illa behandlad av andra barn  

Vad  Hantera/rapportera  Ansvar  
  

 
 
Varje barn uppmuntras att tala om för 
vuxna när något inte går rätt till väga  
  

Kontinuerliga samtal med 
barnen  
  

Dagbarnvårdare 
  
  

Vi uppmanar föräldrar att tala om för 
oss om barnen hemma visar tecken på 
eller uttrycker oro över vistelsen på 
familjedaghemmet  
  

Inskolnings- och dagliga 
kontakter  
  

Dagbarnvårdare 
 

 
  
Åtgärder  Ansvar   

  
 

Dagbarnvårdaren ingriper omedelbart  Dagbarnvårdare  
  

Samtala med den som är utsatt och den eller    Dagbarnvårdare 
de som utsätter    
  
Informera vårdnadshavare.  Dagbarnvårdare 
    
Anmälan till rektor enligt rutin   Dagbarnvårdare   
  

 
  
Vad/vilka  
  

  
Hantera/rapportera  

  
Ansvar  

Dagbarnvårdare 
  

  
Vara uppmärksam på varandras 
förhållningssätt i vardagen.  

  
 
Dagbarnvårdare 

  

 
Elever/praktikanter  En elev/praktikant arbetar alltid 

tillsammans med en ordinarie 
personal, aldrig ensam.  
  

 
Dagbarnvårdare 
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Obekanta personer  

  

Ta alltid reda på vem personen  
är och i vilket ärende  
  

Dagbarnvårdare 
 

 
Åtgärder  
                              Ansvar  
Omedelbart uppmärksamma när vi ser eller hör                  Dagbarnvårdare  
någon vuxen (föräldrar) kränka eller diskriminera ett 
barn.   
  
Ifrågasätta den vuxnes handlande direkt.  
  
  

          Dagbarnvårdare 

Anmälan till rektor enligt rutin för anmälan             Dagbarnvårdare 

  
  

5.4 Rutin för uppföljning och utvärdering  
Rektor ansvarar för arbetet med uppföljning och utvärdering genom samtal med alla inblandade 
parter. Vid behov kan andra aktörer bli involverade så som fackliga företrädare, utbildningschef för 
förskola, skoljurist, specialpedagog, barnhälsoteam. Rektor är sammankallande om inget annat 
framgår i ärendet.  

  

5.5 Rutin för dokumentation  
Rektor ansvarar för att utredning påbörjas skyndsamt och använder BUF:s rutiner för hur 
utredningen ska utformas, dokumenteras, diarieföras, arkiveras och avslutas.   
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6. Bilagor  
  

Definitioner  
  
Här följer centrala begrepp som är viktiga att känna till. För utförligare definitioner hänvisas till 
Skolverkets Allmänna råd och DO:s handledning alternativt webbsida.  
  
      

     Diskriminering  
Diskriminering är när ett barn missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
I skolan/ förskolan/hos dagbarnvårdarna är det kommunen eller personalen som kan göra sig 
skyldig till diskriminering. Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt.  
  

Direkt diskriminering är när ett barn behandlas sämre än andra utifrån någon av 
diskrimineringsgrunderna.  
  
Indirekt diskriminering är när alla barn behandlas lika, men i praktiken missgynnar ett barn 
utifrån någon av diskrimineringsgrunderna.  

        

     Trakasserier  
Trakasserier är en kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda 
diskrimineringsgrunderna. De kan vara fysiska, verbala, psykosociala och/eller i form av texter och 
bilder.         
  

     Kränkande behandling  
Kränkande behandling har inte koppling till någon diskrimineringsgrund och avser handlingar som 
kränker barns värdighet. Gemensamt är att någon eller några frångår principen om alla människors 
lika värde. En kränkning kan utföras av en eller flera personer och då vara riktade mot en eller 
flera, förekomma vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande.  
Kränkningarna kan vara  

– fysiska (slag, knuffar)  
– verbala (hot, svordomar, öknamn)  
– psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) – texter och bilder 

(teckningar, lappar och fotografier).  
        

Likabehandling  
Med begreppet likabehandling menas att alla barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och 
möjligheter. Det innebär dock inte alltid att alla barn ska behandlas lika.  
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  Diskrimineringsgrund  
Med diskrimineringsgrund menas de kategorier av personer eller de karakteristika som skyddas av 
diskrimineringslagstiftningen. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder.  
     

     Kön  
Med diskrimineringsgrunden kön avses att någon är flicka eller pojke, kvinna eller man. Även 
transsexuella personer, alltså personer som har ändrat eller kommer att ändra sin juridiska 
könstillhörighet, skyddas utifrån diskrimineringsgrunden kön.  
  

      Könsöverskridande identitet eller uttryck  
Med könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin 
biologiska könstillhörighet eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett 
annat kön.  
  

      Etnisk tillhörighet  
Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 
förhållande.  
  

      Funktionsnedsättning  
Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av 
en persons funktionsförmåga.  
  

      Sexuell läggning  
Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.  
  

      Sexuella trakasserier  
Med sexuella trakasserier avses ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet och 
som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.    
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