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Utbildning - övergreppsprevention i förskolan.
Ärendet
Tidigare händelse i kommunen visar att förskolepersonalen behöver ökad
kunskap för att tidigt kunna upptäcka och tolka signaler från barn som utsätts för sexuella övergrepp. Det finns nu möjlighet att genomföra utbildningen ”Min kropp är min” i Produktionens förskolor.
Produktionskontorets förslag till beslut
Produktionsstyrelsen beslutar att samtlig personal vid de kommunala förskolorna ska ges möjlighet att genomgå utbildningen ”Min kropp är min”.
Produktionskontorets utredning
En händelse vid en av produktionens förskolor år 2010 har aktualiserat frågan om utbildning i övergreppsprevention för förskolepersonal. Händelsen
indikerar behov av ökad kunskap för att tidigt kunna upptäcka och tolka
signaler från barn som utsätts för sexuella övergrepp. Utbildningen ”Min
kropp är min”, ger personal verktyg för att arbeta vidare med barn i förskoleåldern och behandlar bl.a. följande:
 Skillnad på ”vanlig” nyfikenhet i barns sexualitet och övergrepp.
 Vad som signalerar att leken inte är lämplig.
 Gränsöverskridande mönster.
 Vad är verklighet i barns berättelse?
 Att ge barn ord till att tala om vad som hänt.
 Att sätta ord på känslor.
 Att bekräfta vad som hänt.
 Hur man lär barnen om integritet och rätten att säga nej.
Utbildningen tas fram av Barnahus Nordost, en liten specialenhet där kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker och Vaxholm samverkar
kring barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp. Produktionens förskolepersonal kommer att vara de första som utbildas. Utbildningen startar
med Hildingavägens förskola i Djursholm som ”pilotförskola” och utvärderas. Därefter planeras för fortsatta utbildningsinsatser i de kommunala förskolorna. Produktionen kommer även senare ta ställning till möjligheten att
genomföra utbildningar i skolan och även i föräldragrupper.
Produktionskontorets uppfattning är att det är av stor vikt att ovanstående
utbildning genomförs. Utbildningen handlar främst om att lära sig se och
tolka signaler från utsatta barn, men även att lära vidare till barnen om integritet och rätten att säga nej, vilket innebär ett ökat skydd mot övergrepp.
Utbildningen finansieras inom ramen för centralt avsatta utvecklingspengar
och förskolornas lokala budgetar.
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