Lidingös familjedaghem Annette Malmkvist
Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Verksamhetsform
Pedagogisk omsorg/familjedaghem
Ansvarig för planen
Annette Malmkvist har ett övergripande ansvar för genomförande och
uppföljning av likabehandlingsplanen och åtgärder för att förebygga risken för
kräkningar inom verksamheten. I ansvaret ingår att alla inom enheten skall
känna till och förstå innehållet.
Min ambition är att skapa en verksamhet där varje barn och personal
behandlas lika och allas förutsättningar, kompetens, vilja och kunskap
kommer till sin rätt oavsett kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller sexuell läggning och
ålder.
Barnens delaktighet
Barnen ska vara delaktiga i planen utifrån ålder och mognad.
Samtal med barnen sker i familjedaghemmet under samlingen, lässtunder och
lekar m.m.
Vårdnadshavarens delaktighet
Den färdiga planen finns att tillgå på hemsidan.
Förankring av planen
Diskuteras på kvällsmöten och utvärderings/planeringsdagar.
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan utvärderades
Planen utvärderades av den ansvarige för verksamheten i samband med övrig
utvärdering av verksamheten.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Jag anser att planen är ett levande dokument som jag använder mig av vid
aktuella situationer. Jag är nöjd med den och utvärderar samt reviderar den
regelbundet. Jag vill att likabehandlingsplanen blir mer synlig i projektarbetet
genom att koppla till den mer.
Årets plan ska utvärderas senast.
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Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Löpande under året och sammanställs på utvärderingsdagen.
Ge vårdnadshavare möjlighet att tycka till.
Främjande insatser
Kön
Specifik åtgärd, främja kränkande behandling på grund av kön
Områden som berörs av insatsen
Kön, könsidentitet och sexuell läggning.
Mål och uppföljning
All verksamhet ska genomsyras av ett arbete som främjar jämställdhet och
ökar förståelsen för olika sexuella läggningar.
Ge flickor och pojkar lika stor inflytande och utrymme i verksamheten.
Insats
Rådfråga på biblioteket vid boklån för att få stöd i böcker som belyser ämnet för
barnen. Tips från feministiska barnböcker en fb-grupp med böcker med genusperspektiv.
Tänka på inköp av leksaker utifrån ett genusperspektiv.
Kulturer
Synliggöra olika kulturer
Områden som berörs av insatsen
Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning.
Mål och uppföljning
Lyfta fram och synliggöra barnens kulturtillhörighet/ursprung.
Insats
Läsa böcker som handlar om olika kulturer. Använda kartor och flaggor för att få
begrepp om vår värld. Uppmuntra sånger/ord på olika språk.
Funktionsnedsättning
Områden som berörs av insatsen
Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning
I all planering ha barn och vuxnas behov i fokus
Insats
I all planering ska konsekvenser för barn och vuxna med olika funktionshinder
beaktas. Verksamhet ska med hänsyn till barnens olika förutsättningar, utforma
den så att alla barn kan delta på sina villkor i de olika aktiviteterna.
Kränkande behandling
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Inga barn eller vuxna ska i vår verksamhet känna sig utsatt för kränkande
behandling.
Insats
Träna barns förmåga till empati och respekt för allas lika värde och ge barnen
redskap för att lösa konflikter.
Låta barnen lära sig att hjälpa varandra. De mindre barnen kan få hjälp att lägga
upp maten eller hjälp med påklädning av de äldre barnen.
Samtala med barnen hur de kan vara en bra kompis.
Föregå som gott exempel som vuxen hur man beter sig mot varandra.

