Friends förskolepaket
Följande ingår i Friends förskolepaket:
1. Kartläggning och analys
Enkät om trygghet och trivsel
Webbenkät som hjälper er att kartlägga trivsel och trygghet, förekomst av kränkningar samt personalens upplevelse av trygghetsarbetet på er förskola. Enkäten har sin utgångspunkt i skol- och diskrimineringslagen.
Analys och åtgärdsförslag
Tillsammans med er förskolechef går vi igenom resultatet från kartläggningen, identifierar fokusområden samt lägger upp en strategi och åtgärdsplan för ert fortsatta trygghetsarbete.
2. Utbildning och stöd
Personalutbildning - hela förskolans trygghetsarbete
Personalutbildningen vänder sig till all personal på er förskola. Vi varvar teori med praktiska övningar
för att öka kunskapen och förståelsen för vad kränkningar är samt hur och varför de uppstår. I grupp,
och utifrån tidigare kartläggning, kommer vi även fram till konkreta åtgärder och insatser för att skapa
en tryggare förskola för alla barn.
Utbildning vårdnadshavare
Samtliga vårdnadshavare till barnen på er förskola bjuds in till en utbildning och diskussion kring förskolans och vårdnadshavares roll i trygghetsarbetet. Vi diskuterar vikten av samverkan mellan hem och
förskola samt ger kunskap om lagstiftning, kränkningar, trakasserier och diskriminering.
3. Arbetsmaterial
”En bra start – på resa mot en trygg förskola”
Friends populära bok ”En bra start – på resa mot en trygg förskola” handlar om att skapa en trygg
förskola där alla barn får och tar plats. Den riktar sig till pedagoger som vågar utmana sitt eget förhållningssätt och som tillsammans med sina kollegor vill utveckla förskoleverksamheten. 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.
Alfons vänskapslåda
Alfons vänskapslåda innehåller 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.
4. Uppföljande dialog
Uppföljnings- och stödsamtal
I ett uppföljande stödsamtal över telefon eller Skype får ni möjlighet att diskutera hur arbetet på er

förskola har gått efter avslutad utbildning. Uppföljningen fokuserar på implementering, stöd, verksamhetsutveckling och rådgivning kring ert fortsatta trygghetsarbete.
Pris
Friends förskolepaket: Från 10 000 kr

Alla priser är exkl. moms. Kostnad för resa och logi ingår i priset. Vid specialutbildningar begär offert.
Pengarna går tillbaka till Friends verksamhet och det fortsatta arbetet för en värld där inget barn utsätts för mobbning.

Mer information på friends.se

