Friends förskolepaket
Friends utbildningar och arbetsmaterial utgår från skollagen, diskrimineringslagen samt förskolans
läroplaner. Utbildningarna syftar till att ge kunskap och konkreta verktyg för att långsiktigt förhindra
och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde. Innehållet i utbildningarna baseras på
omfattande forskning om hur förskolan effektivt kan förhindra mobbning, men också på Friends
mångåriga erfarenhet av trygghetsarbete. Genom att utbilda hela förskolan i arbetet mot kränkningar,
trakasserier och diskriminering når ni tillsammans målet med en trygg och jämlik förskola.
Genom Friends förskolepaket stöttar vi er förskola att sätta igång och fördjupa ett aktivt och långsiktigt
trygghetsarbete utifrån rådande lagstiftning. Tillsammans kartlägger, analyserar och tar vi fram
åtgärder för ett förebyggande arbete. Allt för en trygg förskola för alla barn. Friends förskolepaket
vänder sig till förskolor som vill ta ett helhetsgrepp om sitt trygghetsarbete och inkludera såväl
personal som föräldrar.

Analysera
Kartläggningsenkät för förskolepersonal
Webbaserad enkät som är framtagen för att svara upp mot behovet av att kartlägga trivsel
och trygghet, förekomst av kränkningar och trakasserier och personalens upplevelse av
likabehandlingsarbetet på förskolan. Enkäten har dessutom sin utgångspunkt i både skoloch diskrimineringslagen.
Kartläggningspresentation 1-1,5h
Vi går igenom förskolans kartläggningsresultat tillsammans med förskolechef och lägger
utifrån det upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på förskolan.

Förebygg och främja
Personalutbildning 3h
Utbildningen vänder sig till all personal på förskolan. Vi går igenom rådande lagstiftning samt
mekanismer bakom kränkningar, trakasserier och diskriminering. Tillsammans arbetar vi
med att ta fram konkreta åtgärder utifrån förskolans kartläggningsresultat.
Vårdnadshavarutbildning 1,5h
Samtliga vårdnadshavare till barnen på förskolan erbjuds en vårdnadshavarutbildning.
Vårdnadshavare ges möjlighet att diskutera sin egen, andra vårdnadshavares och
förskolans roll i trygghetsarbetet. Vi diskuterar vikten av samverkan mellan hem och förskola
och ger kunskap om lagstiftning, kränkningar, trakasserier och diskriminering.

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Vi utbildar och stödjer förskolor, skolor och idrottsföreningar i
hela landet. Vår vision är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet.
Dalvägen 14 | 169 56 Solna | T 08 - 545 519 90 |info@friends.se | www.friends.se | BG 900 - 5273 | PG 90 05 27 - 3

Arbetsmaterial
”En bra start – på resa mot en trygg förskola”
Boken handlar om hur man skapar en trygg förskola där alla får och tar plats. Arbetssätten i
boken utgår från de verktyg som pedagoger har tillgång till i sin vardag, som planering av
verksamheten, förskolans fysiska miljö, vuxnas förhållningssätt och barns lek. Fokus ligger
inte på att förändra barnen, utan boken riktar sig till pedagoger som vill utmana sitt eget
förhållningssätt och tillsammans med sina kollegor.
Alfons vänskapslåda
Alfons vänskapslåda är ett metodmaterial som kan användas som en del av
trygghetsarbetet. Syftet är att främja en trygg förskola för alla barn. Gemensamt för
materialet i Alfons vänskapslåda är att det fokuserar på att stärka och utveckla barns empati,
samt att få ta del av och bearbeta olika ämnen kopplade till vänskap. Materialet är kopplat till
förskolans uppdrag och värdegrund som det beskrivs i förskolans läroplan.

Pris
Från 10 000 kr exkl. moms

Kontakt
Tel
Mail
Webb

0771-77 11 77
info@friends.se
www.friends.se
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