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Inledning
Detta material är framtaget som ett stöd i förskolans förebyggande arbete för en
trygg och säker förskola och för att minimera risken för brott mot barn i förskolan.
Materialet synliggör hur det förebyggande arbetet ska bedrivas och innehåller också
tydliga strukturer för arbetet om brott mot barn skulle ske.
Stödmaterialet är uppdelat i tre delar utöver inledning:
1. Förebyggande arbete
2. Åtgärdande arbete
3. Uppföljning
Rutinerna för det åtgärdande arbetet styrs av diskrimineringslag, skollag, lagstiftning
inom arbetsrätten, socialtjänstlag och brottsbalken
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1. Förebyggande arbete
Normkritiskt förhållningssätt
Ett normkritiskt förhållningssätt är för personal i förskolan en nyckel för att komma
till rätta med trakasserier och kränkningar både i förhållande till barngrupp och till
kollegor. Att vara medveten om normer och värderingar – både sina egna och
majoritetsnormer – bidrar till att förebygga trakasserier och kränkningar. Varken barn
eller kollegor ska mötas av stereotypa föreställningar kopplade till
diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet eller
uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder. Föreställningar om hur barn och vuxna förväntas vara styrs dock inte bara
av diskrimineringsgrunderna, utan kan lika gärna handla om normer kring utseende,
ekonomi, kosthållning etc.
Ökad kunskap och medvetenhet
Läroplanen beskriver vikten av att ge barn stöd i att utveckla tillit till sin egen
förmåga, självständighet och självförtroende. Genom att sätta ord på känslor,
kroppsdelar och upplevelser ger vi barn tillgång till ett språk och övar dem i att sätta
ord på det de tänker och känner. Det är viktigt att barn får tillgång till neutrala ord
för kroppens olika delar som de tycker känns bra att använda.
Att tidigt prata med barn om frågor som berör sexualitet, känslor och kropp kan vara
förebyggande och hälsofrämjande ur både ett kortsiktigt och ett mer långsiktigt
perspektiv. Kunskap om kroppen, om privata kroppsdelar (mun, snippa, snopp och
stjärt) och om lust (pirr), om gränser och integritet är en förutsättning för barn att
kunna uttrycka sig och berätta om sådant som känns bra och mindre bra. Ett gott
förhållande till sin sexualitet ger självkänsla och verkar identitetsstärkande. Att tidigt
uppmärksamma barn på att frågor som rör sexualitet är möjliga att tala om visar
också att man med förtroende kan vända sig till vuxna om man varit med om något
som inte känts bra. På så sätt lär sig barn berätta det de vill och inte vill och att de har
rätt att bestämma över sin egen kropp. Det är också viktigt att prata med barnen om
”bra och dåliga hemligheter”. Det är av stor vikt att på arbetsplatsen strukturerat och
upprepat arbeta med dessa frågor.
Vuxna måste lyssna uppmärksamt om ett barn försöker berätta något viktigt och ta
det barnet berättar på största allvar. När vi misstänker eller förstår att ett barn far illa
kan det väcka starka känslor över det inträffade blandat med osäkerhet för hur vi ska
agera. Om det finns oro för att något hänt ett barn – utgå från det konkreta som ger
oro, pressa inte barnet och var tydlig med att det får berätta för vem det vill, när
barnet själv vill, om något dåligt har hänt. En vanlig fallgrop är att vuxna blir oroliga
och lägger locket på och då signalerar till barnet att det svåra inte går att prata om.
En annan fallgrop är att börja agera ”polis” och ställa för många frågor. Då finns risk
att barnet blir skrämt och inte vågar berätta.
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Anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen
Samtliga medarbetare ska känna till bestämmelserna om anmälningsskyldigheten; om,
när och hur en anmälan ska göras.
Av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen framgår att varje medarbetare är skyldig att genast
anmäla till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa. Detta
gäller all personal, inte bara de som arbetar direkt med barnen. Det behöver inte
finnas bevis för att barnet faktiskt far illa för att medarbetaren ska vara skyldig att
anmäla. En oro eller misstanke räcker för en anmälan. Det är socialtjänstens uppgift
att utreda barnets situation. Att inte anmäla eller vänta för länge med en anmälan när
man misstänker eller har kännedom om att ett barn far illa kan leda till åtal för
tjänstefel.
Vid misstanke om att sexuellt övergrepp har skett på förskola, ska en anmälan alltid
göras. Anmälan syftar till att socialtjänsten ska kunna erbjuda familjen stöd.
Se samverkansskrift mellan socialtjänsten och förskola/skola i Åre kommun ”Oro
för att barn far illa” (ligger på Sharepoint för personal och på hemsidan för vårdnadshavare)
Polisanmäld eller misstänkt
Alla som arbetar i förskolan ska göras medvetna om att man som medarbetare kan
bli både misstänkt, polisanmäld och anmäld till olika tillsynsmyndigheter. Vidare att
arbetsgivaren, om detta skulle inträffa, har rutiner för att stödja berörda medarbetare
och betraktar misstänkt medarbetare som oskyldig fram till eventuell fällande dom.
Alla som arbetar i förskolan ska också känna till att vid misstanke om sexuella
övergrepp är det sedvanligt att den misstänkte avstängs från arbetet under begränsad
tid.
Polisanmälan
Förskolan är inte skyldig att anmäla brott till polisen förutom när personal får
kännedom om att ett brott ska begås eller bevittnar ett pågående brott. Då måste
polisanmälan göras. Förskolan kan dock polisanmäla misshandel eller sexuella
övergrepp mot barn utan hinder av sekretess. Det innebär att förskolan kan välja att
polisanmäla om allvarlig misstanke finns, och föräldrarna av olika skäl väljer att inte
polisanmäla. Sekretessen utgör inte ett heller hinder för att lämna uppgifter i polisens
förundersökning eller i domstol och personalen är därmed skyldig att vittna i förhör
eller i domstol.
Lokala samverkansrutiner mellan förskola, socialtjänst och polis ser olika ut. Ibland
uppmanas förskolan att göra polisanmälan samtidigt som anmälan till socialtjänsten
för att vinna tid och förhindra att eventuellt bevismaterial förstörs. Vid tveksamheter
om polisanmälan ska göras är det bra att rådfråga socialtjänst och polis lokalt. Det är
viktigt att misstänkta brott mot barn utreds av polisen skyndsamt och korrekt. Det
gynnar såväl barn och föräldrar som förskolan och dess personal.
För den som är misstänkt men oskyldig är det en stor fördel med en bra utredning så
att misstankarna kan avskrivas.
Om polisanmälan och förundersökning.
Åklagaren är den som beslutar om förundersökning ska inledas och är
förundersökningsledare vid misstanke om sexualbrott mot barn. Vid
förundersökning råder förundersökningssekretess, det är åklagaren som då beslutar
vilken information som kan lämnas ut. Åklagaren kan besluta om yppandeförbud för
den som lämnat information/medverkat i förhör i samband med brottsutredning.
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Yppandeförbud är ovanligt men innebär att personen inte har rätt att lämna
uppgifter från förhöret vidare till andra personer.
Vad får man informera om vid avstängning?
Det är viktigt att känna till att innan dom har fallit så är den misstänkte medarbetaren att betrakta som oskyldig i lagens mening. Därför måste arbetsgivaren vara
ytterst försiktig med hur information lämnas ut till personalgrupp, föräldrar och barn.
Självklart behöver alla berörda få information om att något har hänt, och för allas
säkerhet, inklusive den avstängde medarbetarens, är denne avstängd tills utredning
har klarlagt vad som har hänt. Förskolan har en plikt att informera vårdnadshavare
till drabbade barn om vilka misstankar som har lett till att en anmälan eller
avstängning av medarbetare har skett. Informationsplikten gäller dock bara
vårdnadshavare till det barn som misstänks vara utsatt. När det gäller
föräldragruppen som kollektiv, om inte alla barn befaras vara drabbade, ska förskolan
av sekretesskäl inte informera om enskilda barn eller medarbetare
Rekrytering
Vid all rekrytering ska registerutdrag inhämtas. För vikarier som anställs via
Bemanningsenheten (BME) är det de som också ansvarar för att säkerställa att
lagstiftningen om utdrag ur belastningsregistret följs. När det gäller
tillsvidareanställda är det rektor som ansvarar för att registerutdrag inhämtas.
En annan källa till information om den arbetssökande är att använda de möjligheter
som referenstagning ger, för att få en bild av den sökandes lämplighet.
Introduktion nyanställda
Rekryteringssituationen är ett bra tillfälle att informera om hur förskolan arbetar för
att brott mot barn inte ska förekomma på förskolan, och vilka rutiner som finns om
misstankar väcks. Denna information bör även ges till vikarier och ingå in den
vikariepärm som ska finnas ute på förskolorna.
BME säkerställer att vikarier får grundläggande information om förhållningssätt när
de tar emot nya vikarier som ska arbeta på förskolorna.
Miljö och kartläggning av risker
Ett förebyggande arbete syftar till att minimera risken för brott mot barn utifrån
kartlagda risker på den egna förskolan. Brott mot barn kan ske på många olika sätt
och också mycket snabbt. En öppen miljö och god översikt, med hänsyn tagen till
barns integritet över de olika rum och lärmiljöer förskolan erbjuder både inomhus
och utomhus, kan fungera förebyggande.
Förskola skall varje år upprätta en plan mot kränkande behandling enligt kap 6 i
skollagen. Förskolan skall även säkerställa att det ej sker diskrimineringen enligt
diskrimineringslagen (2008:567)
Förskolan är skyldig att kartlägga var det finns risk för brott mot barn. Använd den
kartläggning som görs i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Inom
ramen för kartläggningen kan trygghetsvandringar genomföras med barnen för att
kartlägga förskolans inom- och utomhusmiljö, där barnen får möjlighet att berätta
om olika platser på förskolan känns trygga eller otrygg
Förskola och hem
Ett öppet och intresserat förhållningssätt är av stor vikt i kommunikation med
vårdnadshavare. Lyssna till vårdnadshavarnas tankar, önskemål och synpunkter. Att
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konstruktivt möta vårdnadshavarna är inte bara förskolans skyldighet, det är också en
förutsättning för att undvika missförstånd och missnöje. I den reviderade
läroplanens andra kapitel, 2.4 står bland annat: För att skapa bästa möjliga förutsättningar
för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och
förtroendefullt sätt med hemmen.
Det är av stor vikt att redan under introduktionen bygga goda relationer och
förtroende samt ge vårdnadshavare god insikt i och förståelse för förskolans
uppdrag.
Informera vårdnadshavare i samband med introduktion om att det finns tydliga
rutiner för hur vi arbetar förebyggande för att förhindra brott mot barn och med
vilka vi samarbetar om arbetsplatsen skulle råka ut för en akut händelse.
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2. Åtgärdande arbete
PERSONAL
Om ett barn berättar om misstänkt brott mot barn av medarbetare i
verksamheten
❖ Ställ neutrala frågor: Vad, var, när, vem
Använd inte ledande frågor.
❖ Dokumentera skriftligt.
❖ Vid misstanke att barn utsatts eller bevittnat situationen ska verksamheten
organisera sig på lämpligt vis för att vara tillgänglig och ge stöd utifrån
barnets/barnens behov.
❖ Kontakta rektor eller annan ledningsfunktion omedelbart.
❖ Lämna skriftlig dokumentationen till rektor. (incidentrapport el egen mall?)
❖ Det är rektors ansvar och uppgift att informera och kommunicera med
vårdnadshavare, medarbetare och media.

En vårdnadshavare berättar om ett misstänkt brott mot barn av
medarbetare i verksamheten
❖ Kontakta rektor eller annan ledningsfunktion omedelbart och hänvisa personen
omgående till rektor.
❖ Om rektorn ej är tillgänglig, hänvisa till annan chef/ledningsfunktion.
❖ Dokumentera skriftligt och kortfattat vad personen sagt.
❖ Lämna dokumentationen till rektor.
❖ Det är rektors ansvar och uppgift att informera och kommunicera med
vårdnadshavare och medarbetare.

En medarbetare berättar om ett misstänkt brott mot barn av
medarbetare i verksamheten
❖
❖
❖
❖
❖

Hänvisa personen omgående till rektor.
Om rektor ej är tillgänglig, hänvisa till annan chef/ledningsfunktion.
Dokumentera skriftligt och kortfattat vad personen sagt.
Lämna dokumentationen till rektor.
Det är rektors ansvar och uppgift att informera och kommunicera med
vårdnadshavare, medarbetare och media.
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REKTOR
Rektor får kännedom om ett misstänkt brott mot barn av medarbetare
i verksamheten
❖ Erbjud vårdnadshavare samtal/möte direkt
❖ Ställ neutrala frågor till vårdnadshavare - Vad, var, när, vem
Använd inte ledande frågor.
❖ Dokumentera skriftligt ex krislogg
❖ Informera vårdnadshavare om möjlighet till stöd till exempel socialtjänsten,
barnhälsovården
❖ Kontakta verksamhetschef.
❖ Vid misstanke att barn utsatts eller bevittnat situationen ska verksamheten
organisera sig på lämpligt vis för att vara tillgänglig och ge stöd utifrån
barnets/barnens behov.
❖ Upprätta en anmälan till socialtjänsten – säkerställ sedan att anmälan kommit
fram.
❖ Beroende på den aktuella situationen bör även en polisanmälan göras
❖ Rektor ska i samråd med verksamhetschef och HR-chef omedelbart ta beslut om
och eventuellt verkställa att avstänga misstänkt medarbetare. En avstängning ska
alltid förhandlas med facket, i enlighet med 3 kap 10§ Allmänna bestämmelser
(AB).
❖ Informera misstänkt medarbetare om möjlighet till stöd via företagshälsovården.
❖ Aktivera enhetens krisgrupp.
❖ Rektor och verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda stöd till övriga
medarbetare efter deras behov
❖ Dokumentera händelseförloppet skriftligt.
❖ Kalla aktuella parter till möte omgående. (Förskolechef, verksamhetschef, HRchef, socialtjänst, kommunikatör)
❖ I samråd med ovanstående parter säkerställ att information går ut till berörd
förskolas vårdnadshavare och organisera så att verksamhetens chefer finns
tillgängliga för frågor.
❖ Observera att det kan råda förundersökningssekretess som påverkar möjligheten
att informera – rådgör med polisen för att säkerställa sekretessen
❖ Hänvisa samtliga frågor som berör misstanke om brott till polisen
❖ Påbörja huvudmannens utredning i enlighet med 6 kap 10§ skollagen, alt 2 kap
7 § diskrimineringslagen
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Krisstöd för barn och vårdnadshavare
Det är viktigt att möta personer som drabbats av en kris. Krisstödet innebär att
främja lugn och förmedla trygghet. Förskolans specialpedagoger kan i det första
akuta skedet vara en del av förskolans krisstöd, som förutom att möta personal, även
initialt kan möta vårdnadshavare. I detta skede handlar det om att lyssna in och vid
behov hänvisa vårdnadshavare till var de och barnet kan få ytterligare hjälp och stöd.
Vid behov av ytterligare hjälp hänvisas vårdnadshavare och barn till följande
instanser.
Individnivå:
• Barnhälsovården (BVC) som i sin tur kan förmedla behovet vidare till
Föräldra- och barnhälsan alt Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Här kan
det både handla om barnets och vårdnadshavares behov.
• Hälsocentralen – om enbart vårdnadshavare har behov av stöd finns tillgång
till läkare och kurator (kurator hanterar enbart individer över 18 år)
• Socialtjänstens öppenvård kan ta emot vårdnadshavare för rådgörande och
stödjande samtal. Här finns möjlighet till 5 samtal utan journalföring.
Om vårdnadshavare vill ha hjälp att kontakta dessa instanser kan förskolan bistå med
detta om det finns en underskriven samtyckesblankett från vårdnadshavare som
häver sekretessen.
Gruppnivå:
Krisstöd på gruppnivå till vårdnadshavare kan ges i form av övergripande
föreläsningar som handlar om barn i kris/brott mot barn. Här är det i första hand
Centrala stödets funktioner som hanterar behovet, men dessa kan sedan koppla in
exempelvis hälsovården/läkare och/eller socialtjänstens funktioner om de bedömer
att detta behövs.
Utredning av händelsen
Vid misstanke om att brott mot barn skett på förskolan, aktualiseras olika
utredningar som har olika syften:
• Det misstänkta brottet utreds av polisen
• Socialtjänsten utreder familjens behov av stöd
• Barn- och utbildningsnämnden/huvudmannen utreder genom rektor
(delegerat) sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen, se nedan rubrik
”Utredning enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen ”.
• Barn- och utbildningsnämnden/huvudmannen utreder genom rektor
(delegerat) kränkande behandling enligt 6 kap 10 § skollagen.
• Arbetsgivaren utreder enligt den arbetsrättsliga processen
Utredning enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen eller 6 kap 10 § skollagen
Oavsett om anmälan gjorts till socialtjänst eller polis är rektor skyldig att utreda
händelsen. Det övergripande syftet med utredning och åtgärder enligt
diskrimineringslagen och skollagen är att de sexuella trakasserierna/kränkande
behandlingen ska upphöra samt förhindra att brott mot barn sker igen (skydd för
barnen). Utredning enligt diskrimineringslagen och skollagen görs också för att se
över vad i verksamheten som behöver förändras och vilka åtgärder som krävs för att
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trakasserierna/kränkningarna ska upphöra samt för att förhindra att de sker i
framtiden. Om polisens förundersökning läggs ner eller om åtal inte väcks utgör det
inte tillräckligt underlag för kommunen att lägga ner sin utredning och avstå från
åtgärder.
Det kan finnas tillfällen då kommunen, om möjligt, bör avvakta med sin utredning
för att inte påverka ett barns eller personals vittnesmål innan polisen hunnit höra
dessa. Kommunens utredningsmetoder kan behöva anpassas i det enskilda fallet för
att inte inkräkta på brottsutredningen. Exempelvis kan kommunen behöva avvakta
med att genomföra utredande samtal tills dess att polisen har hållit sina förhör med
berörda personer och vittnen.
Något utrymme att helt avstå från utredningsåtgärder under hela den tid som en
förundersökning pågår finns inte. Polisen kan dock inte styra när och hur kommunen
genomför sin utredning enligt diskrimineringslagen/skollagen. Även i de fall brott
mot barn inte kan konstateras bör förskolan inom ramen för det förebyggande
arbetet för att motverka sexuella trakasserier/kränkningar i framtiden, se över om
åtgärder behöver vidtas, rutiner uppdateras etc.
Utredningen samt åtgärder ska dokumenteras enligt riktlinjen för kränkande
behandling. Utredning och åtgärder för att förhindra diskriminering och kränkande
behandling i framtiden och återrapporteras till nämnden som ett delegationsbeslut.
Kriskommunikation
En snabb, korrekt och tydlig kommunikation är avgörande för hur väl förskolan
klarar en händelse/kris. Kriskommunikationen är därför en av de första funktioner
som måste komma igång.
Kontakta kommunens kommunikatör tidigt
Att kommunicera i samband med misstänkt brott mot barn är en av de största
utmaningar vi kan ställas inför. Behovet av information är stort från flera olika håll
samtidigt som vi ska förhålla oss till polisens behov av att säkra bevis. Vi har ett
ansvar för att inget barn fortsättningsvis utsätts. Vi har även ett ansvar gentemot
vårdnadshavare och också mot vår medarbetare som ska betraktas som oskyldig fram
till dess att personen ifråga eventuellt dömts i domstol.
Den misstänkta händelsen i sig väcker också starka känslor, djup oro och frustration
hos både vårdnadshavare, föräldrar och medarbetare Det är därför av största vikt att
ansvarig chef tar kontakt med kommunikatör för att få hjälp och stöd så tidigt som
möjligt i processen. Kommunikatören nås via kommunens Kundtjänst 0647-161 00.
Vad ska kommuniceras, till vem och när?
Vad som ska kommuniceras måste alltid bedömas från fall till fall. Vi har flera olika
”målgrupper” (t ex vårdnadshavare, medarbetare, media) som kan behöva
information på olika sätt vid olika tillfällen. Det kan handla om enskilda samtal med
berörd familj eller medarbetare, skriftlig föräldrainformation eller tydliga budskap att
ha som stöd vid ett eventuellt föräldramöte eller intervjuer i media
Oavsett vilket är det viktigt att vi inte går händelserna i förväg och att vi under hela
processen tar stor hänsyn till både berörd familj och aktuell medarbetare. En
avgörande faktor tidsmässigt kan vara den polisiära processen. Har polisen valt att
inleda en förundersökning? Är en medarbetare gripen, anhållen eller häktad? I viss
mån kan kommunikationsbehovet också styras av läget på förskolan. Hur är
kontakten med berörda vårdnadshavare? Vilka önskemål/behov har de? Är det stor
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risk för ryktesspridning? Utifrån den här typen av frågeställningar planerar vi hur vi
ska jobba vidare med kommunikationen.
Mer information om kommunens kriskommunikation finns i nedanstående länk.
https://arekommun.sharepoint.com/re%20KRISLEDNING/Krisledning/2%20Kr
iskommunikation%20+%20checklistor/2%20Kriskommunikationsplan%20151101.
pdf
Hälsovård och stöd
Med ett krisstöd har förskolan möjlighet att i ett akut läge sätta in åtgärder med hjälp
av specialpedagog och centralt stöd för berörda medarbetare. Dessa åtgärder
innefattar stöd till verksamhetschef/rektor inför fortsatt krisarbete, avlastande samtal
i grupp till berörd personal, konsultation till personal gällande enskilt barn eller
barngrupp och medverkan på föräldramöten.
Företagshälsovården är en annan expertresurs och ett komplement till den
sakkunskap inom hälso- och arbetsmiljöområdet som finns i organisationen.
Företagshälsovården kan anlitas för insatser på individ-, grupp-, ledarskaps- och
organisationsnivå.
Fortsatt trygghet för barnen
När misstanke om brott mot barn uppstått är detta omskakande för de som på olika
sätt är berörda. Det enskilda barnets stödbehov måste lyftas och det är av stor vikt
att arbeta för fortsatt tillit och förtroende mellan barn och förskola och mellan
vårdnadshavare och förskola. Rektor utreder eventuellt behov av särskilt stöd och
hur det ska verkställas.
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3. Uppföljning och fortsatt arbete
I det systematiska kvalitetsarbetet görs årligen uppföljning av det förebyggande
arbetet och planen uppdateras för det fortsatta arbetet. Förskolan är, i arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling, skyldig att kartlägga risker. Denna
kartläggning ska användas. Om enheten haft anledning att arbeta åtgärdande ska
enhetens rutiner för det åtgärdande arbetet följas upp och revideras. Exempel på
frågeställningar:
•
•

Har förskolan arbetat utifrån befintlig riskkartläggning?
Vad har framkommit i förskolans utredning enligt 2 kap. 7 §
diskrimineringslagen eller enligt skollagen 6 kap 10 § ?

•
•
•
•

Vad har fungerat? Vad har fallerat?
Vilka lärdomar drar enheten och vilka förbättringsområden behöver tas fram?
Hur kan förskolan använda sig av händelsen?
Finns det behov av att arbeta mer aktivt för att öka medvetenhet tillsammans
med barnen; om så, hur ska detta kommuniceras med föräldrar?

Diskutera också ett långsiktigt arbete ur ett medarbetarperspektiv; hur tar vi hand om
svallvågorna/skuldkänslor/tankar/funderingar i arbetslaget utifrån händelsen.
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4. Tips på stödmaterial
Barnafrid – nationellt kunskapscentrum om övergrepp mot barn, arbetar under 2016
med en studie om krishantering i samband med att barn utsätts för sexuella
övergrepp inom förskolan. Studien utgår ifrån en kommuns erfarenheter där ett fall
uppdagades, och tar upp förskolepersonalens och föräldrars upplevelser av hur
situationen hanterades. Målet är att ta fram en slags manual som kan vara till stöd för
de huvudmän där personal utsatt barn för sexuella övergrepp i för-skolan. Manualen
kommer att finnas tillgänglig via barnafrids webbplats som är kopplad till Linköpings
universitet.
www.barnafrid.se
Brottsoffermyndigheten har tillsammans med Barnombudsmannen tagit fram
webbplatsen jagvillveta.se som innehåller information till barn i alla åldrar om
rättigheter, stöd och skydd när de blir utsatta för brott. Materialet tar upp brott mot
barn generellt, men delar av det kan också vara till stöd för personal när det gäller
brott mot barn av medarbetare i förskolan. För de allra minsta barnen togs boken
”Liten” fram. I ett uppföljande uppdrag har myndigheten tagit fram ett
handledningsstöd till personal i förskolan utifrån den information som finns på
webbplatsen och i boken. Handledningen innehåller en kunskapsdel med fakta om
olika typer av brott mot barn, samt en handledningsdel som pedagogerna
ska använda i arbetet med barnen. Materialet finns tillgängligt på
www.jagvillveta.se/forskola.
Webbplatsen dagsattprataom.se tar upp sexuella övergrepp mot barn och unga.
Webbplatsen är framtagen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, och riktar sig både till
barn och unga, samt till vuxna
www.dagsattprataom.se
Handboken Stopp! Min kropp! är framtagen av Rädda barnen och innehåller tips och
råd som kan hjälpa vuxna att förmedla rätten till kroppslig integritet till barn. Även
när man är väldigt liten och behöver mycket hjälp så är det viktigt att barn känner att
de förstår, har inflytande över och är delaktiga i det som sker med dem och deras
kroppar.
www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/stopp-min-kropp/
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