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Vision och mål
På vår förskola ska både barn och vuxna känna sig trygga. Alla ska bli väl mottagna och respekterade
för den man är. Alla ska känna sig trygga och ha lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsvariation.

På Barnens Lilla Academia Bråstaborg tänker vi på att:
Främja etnisk mångfald
•
•
•

se till att alla barn oavsett kön eller etnisk tillhörighet får komma till tals och bli lyssnade på,
till exempel genom talrundor i samlingar.
belysa olika kulturer.
lära sig mer om andra länder, språk, seder, traditioner och vanor.

Främja religionsfrihet
•

ta hänsyn till religiösa hinder, till exempel när det gäller viss mat.

Främja möjlighet att delta oavsett funktionsvariation
•
•
•

Använda ljud-/bullerdämpande medel för att både förebygga hörselskador och stödja barn
som har en tillfällig eller varaktig hörselnedsättning.
Välja aktiviteter så att även barn med funktionsvariationer kan delta.
Öka personalens kunskaper om funktionsvariationer.

Främja acceptans för olika slags sexuell läggning
•

Genom att läsa barnböcker om sexualitet och olika uttryck för detta samt spegla en
mångfald av olika typer av familjer.

Främja acceptans för könsöverskridande identitet eller uttryck
•

Vår målsättning är att alla barn hos oss ska få tillgång till alla livets möjligheter utan att
begränsas av kön.

Främja acceptans för ålder och kön
•
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Barnets ålder eller kön ska inte ha betydelse för de aktiviteter som vi har på förskolan.
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Förebyggande arbete och kartläggning
Utifrån kartläggning varje år skrivs mål ner för det förebyggande arbetet.
En plan tas fram för att uppnå målen.
För att få reda på vad som behöver förbättras för att förebygga och motverka diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling kartläggs verksamheten på Barnens Lilla Academia.

Ledningen kartlägger genom:
•
•
•

Rektor är närvarande på förskolorna varje vecka.
Genom samtal med personalen.
Uppföljning på månatliga ledningsmöten.

Förskolepersonalen på Barnens Lilla Academia, Bråstaborg kartlägger genom
att:
•
•
•
•
•
•

Alltid vara närvarande med barnen.
Genomföra observationer av barngruppen.
Vara lyhörda och ha en dialog med barnen när konflikter/missförstånd inträffar.
Samtala med barnen.
Samtala med föräldrar inom ramen för sekretesslagen.
Ha en bra och öppen dialog med föräldrar vid hämtning och lämning.

Kartläggningen diskuteras sedan av pedagoger på personalmöten och alltid i samband med
revidering av likabehandlingsplanen och planen mot diskriminering och kränkande behandling i slutet
på varje läsår.
Uppföljning av målen sker under oktober och mars. Under december och maj utvärderas arbetet.
Uppföljning och utvärdering dokumenteras och skrivs in i aktuell plan.

Mål för Barnens Lilla Academia, Bråstaborg
Läsåret 2021/2022
Första målet för 2021/2022:
Samtala om hur man är en bra kompis och att alla ska få vara med oavsett olikheter

Hur ska målet uppnås:
Barnkonventionen, samlingsmaterialet Kanin och Igelkott. Genom att läsa böcker och se kortfilmer
som belyser ämnet. Aktivt jobba med och belysa i vardagssituationer
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Uppföljning oktober 2021:

Uppföljning och Utvärdering december 2021:

Andra målet för 2021/2022:
Hållbar utveckling

Hur ska målet uppnås:
Genom att jobba mer med sopsortering på förskolan, prata om matsvinn vid matsituationer, plocka
skräp under utflykter med mera Samtala och arbeta med det under Knytte. Snälla händer mot
materialet och naturen.

Uppföljning oktober 2021:

Uppföljning och Utvärdering december 2021:

Tredje målet för 2021/2022:
Arbeta med olika kulturer och språk

Hur ska målet uppnås:
Födelsedagssång på olika språk, Youtube, internet, föräldrar, böcker, ljudbok, lyssna på sagor på olika
språk

Uppföljning oktober 2021:

Uppföljning och Utvärdering december 2021:
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Fjärde målet för 2021/2022:
Övergripande arbete för öppenhet, respekt, trygghet, solidaritet, ansvarstagande och alla
människors lika värde bland barn och vuxna

Hur ska målet uppnås:
Under de två första veckorna på höstterminen dedikeras tiden till att uppmärksamma barnens
personligheter och intressen samt gruppdynamiken på avdelningen. Kanin och Igelkottböcker

Uppföljning oktober 2021:

Uppföljning och Utvärdering december 2021:
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