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Handlingsplan gällande barnolycksfall

Förskolan Ballongen har ett aktivt arbete för att förhindra olycksfall och skador, detta
arbete bygger delvis på barnskyddsronden som genomförs två gånger per år, vid
varje terminsstart, men också på det dagliga arbetet på förskolan.
Om det sker en allvarlig olycka på förskolan eller inom förskolans verksamhet gäller
följande: En person ansvarar för det skadade barnet, eller tillkallar en kollega som
kan underlätta eller hjälpa till. En personal ansvarar för att övriga barn tas väl
omhand och informeras om vad som hänt på lämpligt sätt. Vid allvarliga olyckor
tillkallas ambulans eller etableras kontakt med sjukvården. Vårdnadshavare eller
anhörig kontaktas (se ICE-lista i avdelningspärmen *) så att de kan möta upp vid
sjukhus eller hämta barnet på förskolan. En i personalen följer med barnet vid
eventuell resa i ambulans eller taxi till akuten på sjukhus. För kännedom informeras
rektor och ordförande samma dag. Vid allvarligare skada skrivs en incidentrapport
som lämnas till rektor och som arkiverar den i pärm för särskilda händelser. Alla
förskolebarn inom Knivsta kommun är olycksfallsförsäkrade via Svedea försäkring.
*ansvarig att uppdatera listan är avdelningens pärmansvarige, detta görs
kontinuerligt och följs upp på planeringsdagarna i dec/jan) Vid lättare olyckor som
inte kräver akutsjukvård gäller följande: En personal tar ansvar för det barn som gjort
sig illa, han eller hon stannar med barnet tills allt verkar okej. Vårdnadshavare rings
in till förskolan om personalen anser att barnet efter olyckan inte kan eller bör delta i
verksamheten. Vid en olycka eller skada av den arten att barnet inte behöver gå hem
från förskolan, bör personal välja att ringa vårdnadshavare eller anhöriga och
informera om vad som hänt. Detta för att vårdnadshavare eller anhöriga själva ska
avgöra om de vill hämta sitt barn eller inte. Alla olyckor och skador ska skrivas upp i
vår avdelningspärm, så att andra kollegor kan informera vårdnadshavare eller
anhörig om olyckan/skadan vid hämtning av barnet. Vi ringer inte vårdnadshavare
om barnet fått ett skrapsår eller en liten skada. Hjärt- och lungräddning barn • Börja
med 5 inblås • 30 hjärtkompressioner • 2 inblås Fortsätt med 30 kompressioner och 2
inblås till dess att ambulanspersonal tar över. Är ni flera i arbetslaget, så lös av
varandra! Handlingsplanen utvärderas på personalens planeringsdagar i samband
med varje årsslut. Vid behov förändras planen. Reviderad 2022-01-07.
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1. Första hjälpen
2. Larma ambulans 112

● Kontakta berörda vårdnadshavare (EJ vi dödsfall). Informera vad som hänt och
vart barnet befinner sig nu.

● Följ med barnet i ambulansen om vårdnadshavare ej finns på plats.
● Samla barngruppen, trösta och lugna.
● Kontakta rektorn som i sin tur sammankallar stödgrupp (styrelsen) om behov

finns.
● Ring in extra insatser vid behov
● Polis eller präst meddelar hemmet vid dödsfall.

Till dig som kontaktar Rektorn

● Vilka är inblandade, eventuella skadade- omkomna?
Barn, personal, vårdnadshavare

● Vad har hänt?
● Var har olyckan inträffat?
● Vart har det transporterats?
● Hur är situationen nu?
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Barns plötsliga dödsfall

Händelse

Ett oväntat dödsfall genom sjukdom, olycksfall eller dylikt kommer som en chock för
barn, personal och vårdnadshavare. Man är oförberedd och en del av tryggheten i
världen försvinner.

Om dödsfallet sker på förskolan

1. Första hjälpen
2. Larma ambulans 112

● Polis eller präst meddelar hemmet
● Följ med barnet i ambulansen om vårdnadshavare ej finns på plats
● Samla barngruppen, trösta och lugna
● Kontakta rektor som sammankallar stödgruppen (styrelsen)
● Stödgruppen (styrelsen) leder det fortsatta krisarbetet.

Om dödsfallet sker hemma

Den personal som först får vetskap om dödsfallet underrätta rektorn som
sammankallar stödgruppen (styrelsen) som träffas omedelbart och leder det fortsatta
krisarbetet.

Förhållningssätt gentemot barnen

● Samtala med barnen om det som hänt
● Minns tillsammans med barnen vad den som dött brukade säga och göra. Roliga minnen
● Om ett barn dött, plocka inte bort platsen, gör den fin
● Spela stilla, ljus musik
● Foto i ram + tänt ljus
● Titta på teckningar som den avlidne gjort.
● Låt barnen sitta tysta och rita till stilla musik
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Uppföljning

Var observant på reaktioner tiden efter. Sorgereaktioner kan se väldigt olika ut. Det
kan vara svårt att ta emot starka känslor. Sök stöd hos andra vuxna. Tillsammans
klarar vi bättre att stötta barnen.

Ha samlingar i smågrupper där man sätter ord på tankar och känslor i relation till det
som hänt. Ge barnen tillfälle att rita av sig och tid till bearbetning genom lek.

Det kan vara stor betydelse för barngruppen att exempelvis den avlidnes plats får stå
tom en tid. Det kan också finnas andra konkreta åtgärder som påminner om barnet
som kan tas till vara.
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Att följa ett barn genom svår sjukdom

Händelse

Ett barn har drabbats av allvarlig sjukdom.

Åtgärd

Om ett barn drabbats av en allvarlig sjukdom, kontaktar den som först fått vetskap
om sjukdomsfallet, rektor och eventuellt stödgruppen (styrelsen). Dessa har
tillsammans med personal samt berörd familj snarast ett möte.

Utsedd kontaktperson etablerar en kontinuerlig och trygg kontakt med hemmet.

Allt agerande från förskolans och stödgruppen (styrelsen) sida skall ske med respekt
för familjens önskemål.

Informera övriga vårdnadshavare efter kontakt med berörd familj.

Tänk på

Skicka brev, teckningar och andra hälsningar från barn och personal till den sjuke.
Berätta för barngruppen om kamratens sjukdom så att de kan förstå vad som har
hänt, t.ex. genom att bjuda in sjukvårdspersonal. Var uppmärksam på barnens
reaktioner.
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När ett barn förlorar syskon eller vårdnadshavare

Händelse

Ett barn förlorar syskon eller vårdnadshavare och drabbas av sorg.

Åtgärd

Om ett barn förlorar ett syskon eller vårdnadshavare, kontaktar den som först fått
vetskap om dödsfallet, rektorn och eventuellt stödgruppen (styrelsen). Utsedd
kontaktperson etablerar en kontinuerlig och trygg kontakt med hemmet.

Allt agerande från förskolan och stödgruppens (styrelsen) sida skall ske med respekt
för familjens önskemål.

Informera övriga vårdnadshavare efter kontakt med berörd familj.

Tänk på

Skicka blommor till familjen och en hälsning till ballongen-barnet.
Kamraterna kan eventuellt skicka med varsin teckning.

Innan barnet kommer tillbaka till förskolan kan ev. kontaktpersonen göra ett besök i
hemmet i förväg för en liten pratstund.

Se till att inte familjen isoleras från förskolan.

Uppföljning

Informera fortlöpande familjen hur barnet mår och reagerar.
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Vid allvarlig olyckshändelse på eller utanför förskolan

Händelse

Större olycka eller katastrof som drabbar förskolan hårt, t.ex bussolycka eller
naturkatastrof. Påverkar mer än ett barn.

Omedelbara åtgärder

Följande åtgärdas av den/de som upptäcker händelsen.

● Ta hand om skadade och chockade personer, ge första hjälpen
● Larma räddningstjänst, 112
● Informera rektorn om händelsen som omedelbart sammankallar stödgruppen

(styrelsen) via ordförande
● Håll barngruppen samlad, trösta och lugna

Följande åtgärdas av rektorn alt personal som finns på plats

● Tag reda på och anteckna all fakta. Skapa en överblick
● Identifiera inblandade och drabbade. Anteckna alla åtgärder
● Meddela ordförande som ser till att vårdnadshavare tillkallas genom telefon/

mail-lista
● Observera att polis måste meddela dödsfall

Stödgrupp (styrelsen) planerar det fortsatta krisarbetet.

Uppföljning

Var uppmärksam på barnens reaktioner och prata med barnen om det som har hänt.
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Dödsfall och/eller allvarlig skada -personal

Händelse

Personal drabbas av allvarlig sjukdom eller skada, ett oväntat dödsfall genom
sjukdom, olycksfall etc.

Omedelbara åtgärder

Om olyckan inträffar på förskolan ansvarar närvarande personal för att anhöriga
underrättas.
Polis eller präst ansvarar för underrättelse om dödsfall.

Det finns en anhöriglista för personalen på förskolans kontor samt hemma hos
rektorn.

Tänk på

● Någon/några ur personalgruppen besöker den skadade/sjuke på
sjukhuset/hemmet

● Skicka t.ex krya på dig kort/blommor
● Brev, teckningar och andra hälsningar från barnen till den sjuke
● Förbered barnen på ev. ny personal

Förhållningssätt gentemot barnen

● Samtala med barnen om det som hänt
● Minns tillsammans med barnen vad den som dött brukade säga och göra. Roliga

minnen, foto på den döde samt tänt ljus.
● Låt barnen sitta tysta och rita till stilla musik
● Spela stilla, ljus musik
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Barn försvinner

Händelse

Ett eller flera barn går ej att finna.

Åtgärder

● Sök av förskolans lokaler samt gård noggrant.
● Sök i den omedelbara närheten av förskolan. Är det endast en personal kvar

tillkallas hjälp av vårdnadshavare som arbetar i närheten eller annan personal.
● Efter ca 3-5 min utan resultat kontaktas barnets vårdnadshavare och polis.
● Kalla in ytterligare personal och vårdnadshavare för att hjälpa till i sökandet.
● Vid behov träder stödgruppen (styrelsen) i kraft d.v.s stödåtgärder för berörda

vårdnadshavare, personal och barngrupp.

Uppföljning

Var uppmärksam på barnens reaktioner och prata med barnen om det som hänt.
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Barn försvinner i skogen eller på utflykt

Händelse

Om barnet försvinner i skogen eller på utflykt.

Åtgärder

● En personal samlar ihop barnen, övriga letar.
● Viktigt att veta var man har sökt för att kunna informera polisen.
● Markera platsen där barnet sågs senast.
● Tänk efter vilken tidpunkt barnet sågs senast.
● En personal larmar polis (112) och kontaktar vårdnandshavare.
● En personal ansvarar för kontakten med polisen.

Förebyggande

● Att ha aktuell adress och telefonlistor
● Att ha nytagna kort på barnen
● Att lära barnen vad de ska göra om det går vilse
● Att använda reflex västar

När polis kommer till platsen arbetar de utifrån följande:

● Vill ha saklig information om händelsen
● ID på barnet = klädsel, foto
● Vårdnadshavare på plats har kontakt med polisen
● Samlar information från närvarande barn
● Har barnet någon kamrat/släkting boende i närheten?
● Bygger upp en kedja av frivilliga för sökning
● Polishund till platsen
● Kontaktar ansvarigt befäl
● Finns det brott bakom försvinnandet?
● Har kontakt med radio/TV/press
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Handlingsplan vid utflykter

● Alla ska ha på sig reflexvästar. Finns på förskolan.
● Fota barngruppen innan man lämnar gården
● Barnen skall ha handkompisar.
● Ta hjälp av kollegor, gå inte iväg med större grupp än att god tillsyn kan hållas.
● Ha alltid med en mobiltelefon.
● Räkna alla barn INNAN ni går från förskolan, under utflykten och när ni

kommer tillbaka.
● Personalen ska ha med sig Första hjälpen och ha kunskap därom.
● De barn som pedagogerna vet har svårt att hålla sig till gruppen, skall hålla en

pedagog i handen. Viktigt med samarbeteförskola-hem så att pedagogerna får
veta om något barn “lätt försvinner/gillar att gömma sig”.
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Ett barn blir inte hämtat

Händelse

Barn finns kvar på förskolan efter stängningstid.

Åtgärder

● Kontakta vårdnadshavare.Telefonlistor finns på förskolans mobil.
● Om vårdnadshavare ej är anträffbara kontaktas närmast anhörig. Finns i

akutväskan.
● Om ingen kontakt fås med anhörig rådgör med rektor. Vid klartecken tag med

barnet hem (efter ca 1 tim) alternativt ringa annan personal som tar hand om
barnet.

● Fortsätt söka kontakt med vårdnadshavare och anhöriga.

Tänk på

● Behåll fattningen och skapa trygghet och lugn för barnet.
● Ta med telefonlistorna hem
● Sätt upp en lapp på dörren om var man befinner sig samt vilket telefon nr man

kan nås på.

Förebyggande

Adress och telefonlistor uppdateras årligen vid höstens föräldramöte.
Vårdnadshavare har ansvar att informera om ändrade förhållanden.
Vårdnadshavare ska också informera personalen om barnet ska bli hämtat på annan
tid än vanligt.
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Brand

Händelse

Det brinner på förskolan.

Omedelbara åtgärder

● Tag reda på vart det brinner
● Varna alla och se till att de sätter sig i säkerhet
● En personal tar med sig närvarolistan och telefonen
● Stäng alla dörrar och fönster så att branden kan begränsas
● Ring 112! Tala om vilket telefonnummer och vart du ringer ifrån och berätta vad

som hänt.
● Släck om möjligt
● Återsamlingsplats: stora sandlådan
● Meddela vårdnadshavare genom telefon/mail-lista
● Stödgruppen (styrelsen) planerar det fortsatta krisarbetet

Uppföljning

Var uppmärksam på barnens reaktioner och prata med barnen om det som hänt.

Förebyggande

Brandövningar

15



Gasutsläpp

Händelse

Förskolan meddelas om farligt gasutsläpp.

Omedelbara åtgärder

● Ta in alla barn, pricka av alla barn och vuxna på närvarolistan
● Stäng alla fönster och dörrar
● Invänta instruktioner från LINDE GAS ( Aga gas)
● Sök information på kommunens hemsida
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När barn far illa

Händelse

Personalen har oro över att ett barn far illa.

Symptom

Fysisk misshandel resulterar ofta i synbara skador på barnet medan psykisk
misshandel ger andra signaler.

Följande symtom kan vara tecken på misshandel.

Småbarn
● Följer inte utvecklingsmönster
● Längd/vikt
● Hämmad utveckling

Förskolebarn
● Psykosomatiska störningar
● Angeläget att vara till lags
● Aggressivt utåtagerande/ inåtagerande

Åtgärder

● Styrk oron med dagboksanteckningar (datum + tidpunkt), gör observationer
● Samla pusselbitar
● Ta upp oron i personalgruppen och diskutera vilka iakttagelser som gjorts

Riktlinjer för anmälningsförförande

Anmälningsplikten gäller var och en som får kännedom om ett barn far illa.

Var noga med sekretessen. Inga vårdnadshavare eller barn ska få vetskap om era
iakttagelser. Stödgruppen (styrelsen) skall ej informeras.

Vid osäkerhet kan man begära en konsultation med socialtjänsten. En konsultation är
inte en anmälan så länge man inte uppgett familjens namn. Det är personalen som
fattar beslut om en anmälan ska göras men socialtjänsten kan säga vad de tycker att
förskolan bör göra.

Om ärendet är ett anmälningsförfarande lämnas namnuppgifter och en kortfattad
beskrivning av anledning till anmälan.

Finns misstankar om misshandel ska vårdnadshavare inte informeras innan en
anmälan görs. Det skulle kunna försätta barnet i en riskabel situation, ett fel i detta
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skede kan bli förödande för barnet och det kan försvåra socialtjänstens och polisens
utredningsarbete.
Om personalen är tveksamma till om vårdnadshavare ska informeras innan anmälan
görs så ska man rådgöra med socialtjänsten först.

Tänk på

Blotta misstanken medför skyldighet att anmäla.
Förnekande och förminskning av problemet är vanligt både av berörda vuxna men
också bland personal.

Vi kan hjälpa genom att

● Vara lyhörda
● Finnas till hands
● Visa extra omtanke och uppmärksamhet
● Skapa lugn och ro
● Bibehålla rutiner

Två viktiga budskap till barnet är

● Det är inte ditt fel
● Det är tillåtet att prata om familjens problem
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Alkohol/drogpåverkade vårdnadshavare som hämtar sitt barn

Händelse

Om vårdnadshavaren som är alkohol/drogpåverkad kommer för att hämta sitt barn.

Omedelbara åtgärder

● Kontakta en kollega, försök att aldrig vara ensam.
● Meddela vårdnadshavaren att du observerat att han/hon är påverkad och fråga

om någon annan kan hämta barnet. Erbjud dig att ringa.
● Om personen svarar nej, be att få ringa till den andre vårdnadshavaren, om båda

är vårdnadshavare.
● Om inget av ovanstående hjälper, eller om personen uppträder hotfullt, lämna

barnet till vårdnadshavaren och gör omedelbart en anmälan till socialtjänsten på
telefon nr: dagtid 34 70 00, kvällstid 018-15 00 00 eller polisen: 114 14 alt 112 vid
akut fara. ( Bilkörning)

Uppföljning

Var observant på om det var en engångsföreteelse eller om problemet återstår.
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Vårdnadshavare som hämtar barnen mot den andre
vårdnadshavarens vilja

Vårdnadshavaren har alltid rätt att hämta sitt barn. Personal kan aldrig hindra den
andre vårdnadshavaren från att hämta barnet om båda är vårdnadshavare.
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Sexuella övergrepp mot barn

Händelse

Personalen har misstanke om sexuella övergrepp mot barn.

Symptom

● Antydningar i ord och lek
● Sexuellt betonade teckningar
● Onormalt sexuellt intresse
● Magont
● Passivitet
● Onormalt behov av närhet till dig som vuxen
● Rymningar hemifrån
● Psykosomatiska symtom

Åtgärder

● Styrk din oro med dagboksanteckningar (datum + tid), gör observationer
● Samla pusselbitar
● Ta upp din oro i personalgruppen och diskutera vilka iakttagelser som gjorts

Riktlinjer för anmälningsförfarande
Anmälningsplikten gäller var och en som får kännedom om ett barn far illa.

Var noga med sekretessen. Inga vårdnadshavare eller barn ska få vetskap om era
iakttagelser. Stödgruppen (styrelsen) skall ej informeras.

Vid osäkerhet kan man begära en konsultation med socialtjänsten. En konsultation är
inte en anmälan så länge man inte uppgett familjens namn. Det är personalen som
fattar beslut om en anmälan ska göras men socialtjänsten kan säga vad de tycker att
förskolan bör göra.

Om ärendet är ett anmälningsförfarande lämnas namnuppgifter och en kortfattad
beskrivning av anledningen till anmälan.

Finns misstankar om sexuella övergrepp eller könsstympning ska vårdnadshavarna
inte informeras innan en anmälan görs. Det skulle försätta barnet i en riskabel
situation, ett fel i detta skede kan bli förödande för barnet och det kan försvåra
socialtjänstens och polisens utredningsarbete. Om personalen är tveksamma till om
vårdnadshavarna ska informeras innan anmälan görs så ska man rådgöra med
socialtjänsten först.
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Tänk på

Blotta misstanken medför skyldighet att anmäla.
Förnekande och förminskning av problemet är vanligt både av berörda vuxna men
också bland personal.

Vi kan hjälpa genom att

● Vara lyhörda
● Finnas till hands
● Visa extra omtanke och uppmärksamhet
● Skapa lugn och ro
● Bibehålla rutiner

Två viktiga budskap till barnet är

● Det är inte ditt fel
● Det är tillåtet att prata om familjens problem
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Barn far illa pga. Personal eller vårdnadshavare som gör insats

Händelse

Ett barn far illa fysiskt eller psykiskt på Ballongen p.g.a personal eller
vårdnadshavare som gör insats.

Omedelbara åtgärder

● Tag kontakt med rektorn.
● Rektorn meddelar vårdnadshavaren omgående.
● Rektorn gör en polisanmälan om detta anses befogat.

När misstanken gäller personalen

● Ordförande avskiljer den anställde från arbetet med full lön och ger andra
arbetsuppgifter om det är möjligt

● Ordförande kontaktar arbetsgivarorganisation och fack för råd i frågan. Facket är
skyldigt att företräda en medlems intresse

● Ordförande ordnar ett personal- och föräldramöte där socialtjänsten och/eller
polis (om polisanmälan gjorts) deltar och informerar

● Ingen misstänkt ska dömas i förväg
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Kränkande behandling

Enligt förskolans läroplan, Lpfö-18, skall alla i förskolan känna sig trygga, och ingen
skall behöva utsättas för en kränkande behandling, varken barn eller vuxna.

Med kränkande behandling menas att någon eller några är dumma mot den som är
ensam, rädd eller i underläge. När detta upprepas kallas det för mobbing.

Kränkningar kan vara

● Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag, sparkar och knuffar, oaktsamhet med andras
ägodelar)

● Verbala (t.ex. svordomar, fula ord och förolämpningar)
● Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning)

Förankring

Planen skall vara känd och förankrad hos barn, personal och vårdnashavare.

Förankring hos personal

● kontinuerliga diskussioner
● kompetensutveckling

Förankring hos vårdnadshavare

● information finns tillgänglig på hemsidan
● föräldramöten –ta upp om gemensam policy
● verksamhetsråd

Förankring hos barn

● diskussioner i barngrupperna om hur vi uppträder mot varandra

Förebyggande arbete

● trivselregler, t.ex. knuffar, slag, sparkar, ordval
● vuxna är med barnen i lekutrymmen
● vuxna är delaktiga i barns uteverksamhet

Barn-barn

Vid varje situation där kränkning mellan barn uppstår, måste den vuxne på en gång
ta berörda barn åt sidan och prata igenom vad som hänt.
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Barn-vuxen

Om barn använder ett kränkande ordval, kroppspråk eller en kränkande fysisk
handling, måste vi genast visa att vi inte accepterar detta.

Vuxen-barn

Om någon vuxen använder ett kränkande ordval, kroppspråk eller en kränkande
fysisk handling, måste vi genast visa att det är oacceptabelt.
Detta gäller både personal och vårdnadshavare.

För att förebygga detta

● Måste alla vuxna ta på sig rollen som auktoriteter, och arbeta tillsammans för ett
positivt klimat.

● Måste vi snabbt och tydligt visa att kränkningar är oacceptabla.
● Måste vårt gemensamma förhållningssätt handla om såväl värme som

engagemang, och om att ha klara och kända gränser och rutiner.
● Måste alla vuxna känna ansvar för att agera mot kränkningar när det uppstår.

För att vara goda förebilder, måste vi vuxna säga till när vi märker att någon,
barn eller vuxen, blir kränkt.
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Stödgruppens (styrelsen) handlingsplan

Omedelbara åtgärder

● Stödgruppen (styrelsen) sammanträder
● Kontrollerar fakta innan andra åtgärder vidtas
● Meddela berörd personal
● Beslut om fortsatt verksamhet under dagen
● Beslut om att tillkalla samtliga vårdnadshavare eftersom vårdnadshavarna stöttar

sina barn bäst.
● Beslut om samling/ info av personalgruppen
● Finns behov av präst/ psykolog
● Information till berörda familjer, genom förskolan alt. präst/ polis
● Information till alla familjer – vid behov

Stödgruppens (styrelsen) uppgifter

● Stödgruppens (styrelsens) arbetsuppgifter fördelas beroende på händelsens art
● Ansvarar för hur kontakten med den drabbade familjen/ familjerna sköts.

Stämmer av med berörd familj hur informationen ska spridas vidare
● Ansvarar för att personal under den första tiden får det stöd han/ hon behöver i

form av extra personal, stödsamtal etc.
● Säkerställer att all information är korrekt och går ut på ett rätt sätt till

vårdnadshavarna, media m fl.
● Ordnar minnesstund
● Kondoleanser
● Kontaktar övriga stödinstanser som kan vara aktuella, t.ex. psykolog eller präst

Uppföljning

● Kontrollera att alla berörda barn, vårdnashavare och personal fått informationen,
även den som tidigare varit frånvarande

● Delge ny information om det finns
● Tänk på att det kan finnas litteratur att tillgå
● Följer upp och utvärderar hur förskolan och stödgruppen (styrelsen) agerat i

krissituationen

Övrigt

● Uppdatera årligen kris och beredskapsplanen
● Säkerställer att personal har tillräcklig utbildning i krishantering
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Barns dödsuppfattning i olika åldrar

0-5 år

Barn under fem år uppfattar inte döden som oåterkallelig utan tillfällig. Detta faktum
förklarar varför barnet inte visar några starka känslor när det för första gången får
höra att t.ex. pappa har dött. Även om små barns dödsbegrepp inte är fullständigt
utvecklat kan de också reagera starkt. Till och med barn under två år ger uttryck för
att någon är borta och kan komma ihåg det långt senare.

5-10 år

Barnet utvecklar en gradvis förståelse för att döden är slutgiltig. Trots det kan barnen
undvika att se att de själva skall dö. I likhet med de yngsta är dessa barn fortfarande
konkreta i sina tankar och behöver konkreta uttryck som hjälp i sorgearbetet
(ritualer, bilder, gravstenar…) Särskilt pojkar har en tendens att stänga inne sin sorg
och vill inte prata om det som hänt. Vissa barn riskerar att förvandlas till ”vuxenbarn”
som av omsorg till sina sörjande vårdnadshavare blir ”duktiga” och kapslar in sin
sorg.
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Ett bra omhändertagande

Barns reaktioner vid kris varierar med ålder, mognad, personlighet och kulturell
bakrund men även beroende på den hjälp barnet får. Vårdnadshavarna är oerhört
viktiga. Det förskolan framförallt kan bidra med är att återupprätta de dagliga
rutinerna för barnet och hjälpa till att få barnet att känna sig tryggt.

Tillsammans med vårdnadshavarna pratar personalen igenom på vilket sätt de vill att
förskolan ska bidra till barnets bearbetning av olyckan/ krisen.

I en sådan här situation är det viktigt att tänka på att barnet behöver mer omsorg och
uppmärksamhet än vanligt och att barnet behöver tolerans och förståelse för att han/
hon inte är sig riktigt lik. Det är betydelsefullt för barnet att känna att vi vet och förstår.

Öppen och ärlig kommunikation

● Förklara med hänsyn till barnens ålder
● Undvik abstrakta förklaringar som ”gått bort”, ”sover”. Använd klarspråk som NN

kan inte se, inte tala eller röra sig

Ge tid till bearbetning

● Uppmuntra barnet att berätta om vad som har hänt
● Försök finna naturliga situationer för samtal
● Barn berättar och bearbetar ofta om sina upplevelser genom bild och lek
● Titta på bilder i album mm
● Ha samlingar i smågrupper där man sätter ord på tankar och känslor i relation till

det som hänt är av stor betydelse

Gör förlusten verklig

● Visa egna känslor
● Ha saker framme som påminner om den döde
● Prata om den döde

Stimulera en känslomässig bearbetning

● Bevara kontinuitet i fysisk och psykisk omgivning
● Undvik onödig särbehandling
● Prata med barnen om deras rädsla för egen och andras död eller sjukdom
● Prata med barnen om ev. skuldkänslor
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Handlingsplan för barn med behov av särskilt stöd.

Händelse: Personalen uppmärksammar att ett barn verkar vara i mer behov av stöd i
sin utveckling.

Åtgärder

● Personalen har en arbetslags diskussion om barnets svårigheter och behov.
● Pedagogerna har samtal med vårdnadshavarna för att få deras syn på det som

uppmärksammats.
● Använd kommunens ”manual för upprättande av en handlingsplan” vilket är

förskolans arbetsmaterial som stöd.
● Pedagogerna skriver en handlingsplan/åtgärdsprogram tillsammans med

vårdnadshavarna. Dessa följs upp och utvärderas kontinuerligt
● Vid behov tar pedagogerna kontakt med specialpedagogen från kommunens

resursenhet.
● Vid behov ansöker rektorn om extra anslag för att utöka personalstyrkan.
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”Med barnet i centrum i vår unika miljö,

sår vi frön för livet.”

Handlingsplan för synpunkter/klagomål, rutiner och
åtgärder

Förord:

För att kunna driva en förskola med hög kvalitet är det viktigt att det finns klara
och tydliga rutiner samt regler för vad som gäller för förskolan i olika situationer

Föreningens syfte:

Ballongens Montessoriförskola ekonomisk förenings syfte är att bedriva en
förskola med Maria Montessoris filosofi och pedagogik samt följa Förskolans
Läroplan Lpfö 18

Insatser för vårdnadshavare på Ballongens Montessoriförskola:

● Ha intresse och ta del av Montessorifilosofin och pedagogiken

● Ta del av informationen, rutiner, handlingsplaner och regler som gäller för
förskolan.
● Verka för ett positivt klimat och följa förskolans syfte och mål

Insatser för Ballongens Montessoriförskola:

● Arbeta efter Montessorifilosofin och pedagogiken.
● Följa läroplanen för förskolan Lpfö 18
● Ha tydliga handlingsplaner som ligger på vår hemsida samt finns utskrivna och

uppsatta i hallen.
● Tillgodose barnen en säker och trygg miljö samt hålla en hög kvalitet på den
pedagogiska verksamheten enligt Montessorifilosofin och Lpfö 18
● Verka för en god samverkan med vårdnadshavarna
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Rutiner för vårdnadshavare som har synpunkter eller klagomål:

1. Kontakta personal på avdelningen som är aktuell
2. Kontakta rektor
3. Fyll i blankett för synpunkter/klagomål och lämna till rektor

Åtgärdsplan från förskolan:

1. Personal/ansvarig har tagit emot ett klagomål/klagomålsblankett
2. Försök lösa det med vederbörande på bästa sätt
3. Vid problem kontaktas rektor om det inte går att lösa
4. Rektor ska i sin tur kontakta vederbörande och försöka lösa problemet
5. Rektor informerar styrelsen om behov finns.
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Anmälningsblankett för synpunkter och klagomål på
Ballongens Montessoriförskola

Datum:

Namn:

Synpunkter/ klagomål på händelse?

Plats- var hände det?

Händelse:

Anmärkning:

Åtgärd:

Bör uppföljning ske?

Är rektor informerad?

Övrigt:
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