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JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR BARNTRÄDGÅRDEN REGNBÅGEN

Mål

Barnen ser kompisar i alla barnen

Nuläge

Många av barnen föredrar att leka
med samma kompis och det händer
att de favoriserar eller exkluderar
andra barn.

Åtgärder

-

Prövar med nya lekfulla sätt att dela in dem slumpvis då skall gå på utflykt, tex med
olika objekt (löv, stenar etc.)

-

dela barnen två och två efter uppgift med lappar med bilder på uppgiften.

-

laga en överraskningspåse med olika lekar så att barnen kan emellanåt delas in i olika
lekgrupper/lektyper

-

låta alla barnen träna att ha huvudrollen i lekar

-

kontinuerligt positivt bekräfta då barnen samarbetar eller leker med nya kompisar

-

personalen gör rollspel på aktuella mobbningsteman som visas för barnen

- Låta alla barnen träna i att ha huvudrollen
Ge alla barn positiv bekräftelse
Barnen pratar ibland i mun på
som individ – alla barnen kan både varandra, konkurrerar om att få ordet
- Öva med ”talpinne”
ge och ta plats
och lyssnar inte på varandra
- Förskolebarnen tränar i att samla gruppen med hjälp av klangspelet
Vara medveten om och undvika
könsstereotypa kommentarer,
mönster och beteenden

Barnen söker ibland uppmärksamhet
- Bli medvetna om hur vi bemöter barnen
genom sina klädval
Vi har generellt mer kontakt med
mammorna.

- Uppmärksamma barnens kläder utifrån om barnet
själv trivs i dem istället för utseendemässigt
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- Behandla föräldrarna jämställt och informera bägge om frågor som rör barnet.

Barnen visar respekt för varandra.
Alla barn är stolta över sina
förmågor och de äldre känner lust
att hjälpa de yngre.

-

Diskussioner i kollegiet och uppmärksamhet mot respektfulla kommentarer

-

De äldre hjälper yngre tex vid maten

Barnen är inte alltid respektfulla mot varandra och de äldre barnen
kommenterar emellanåt de yngre
negativt för något de inte klarar av.
-

Aktiviteter i mindre grupper med åldersanpassat program
Ansvarsfulla uppgifter till de äldre speciellt förskolebarn
Samarbetsövningar inkluderas i daglig verksamhet
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