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Intimitetspolicy på Vi som Växers förskolor 

Vi vill genom denna skrift förtydliga våra ställningstaganden när det gäller förhållningssätt och 
bemötande av barn i frågor som rör deras integritet och intimitet. Vi arbetar med en systematik 
som skyddar barnens integritet. Eftersom förskola innehåller ett omsorgsuppdrag möter vi alla 
barn i olika intima och nära relationer dagligen. Exempelvis vid lek, toalettbesök, vila och 
matsituationer. Vi vill vara lyhörda och uppmärksamma på barns signaler och upplevelser och 
har därför tagit fram vissa ställningstaganden att arbeta för när det gäller att respektera 
barnen och deras rättigheter. Ställningstagandet bygger på vetenskapligagrund kopplad till 
relevant forskning inom ämnet, skollag, socialtjänstlagen, diskrimineringsgrunderna samt 
beprövad erfarenhet.  

Arbetsmetoder 

• Ordinarie personal och vikarier som är välbekanta för barnen byter blöjor och hjälper 
till vid toalettbesök samt är ensamma med barnen på vilostunden. Mentor eller FC 
bedömer lämpligheten.  

• Under blöjbytet sätter vi ord på det vi gör (det ger barnet ett sammanhang av det som 
sker och signalerar även att ett blöjbyte är något ”kliniskt” som görs av hygieniska 
skäl). Om barnet inte vill byta blöja förklarar vi varför vi behöver göra det. 

• Vid toalettbesök frågar vi barnen hur de vill ha det när de är på toaletten (t.ex. hjälp 
med byxor, stängd eller öppen dörr, pedagog med eller väntandes utanför). 

• Ordinarie personal och vikarier, välbekanta för verksamheten och barnen, 
öppnar/stänger förskolan. 

• Om en vikarie, som ej är välbekant för barnen, blir ensam på en avdelning slår vi ihop 
avdelningarna så att pedagoger som är mer bekanta kommer närmare. 

• Vi stjäl aldrig kramar eller pussar från barn. Vi kramar barnen när de själva vill. Om vi 
ska trösta barnen med en kram frågar vi alltid ”vill du ha en kram?” och accepterar 
sedan deras svar på ett neutralt sätt. 

• Om vi busar eller kittlar ett barn så slutar vi omedelbart när barnet säger 
”nej/stopp/sluta” – även om barnet skrattar. 

• Vi dokumenterar skriftligt om ett barn säger/gör något som väcker frågor. Vi arbetar 
med vår skyldighet rörande orosanmälningar – Vi är rädda om barnens säkerhet. 

• Inga privata mobiler används i verksamheten. Detta för att undvika spridning av bilder 
på barnen. Om barnen ska fotograferas får det enbart göras med förskolans egen 
utrustning.  


