JEG TRIVES!
Handlingsplan for trivsel i barnehagen og
forebygging av krenkende atferd og mobbing.

«Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til
barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og
mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe
og følge opp dette» (Rammeplanen 2017, s.11)

SAMSPILL – RELASJONER – TRYGGHET

Barnehagene i Audnedal, Hægebostad, Lindesnes, Marnardal og Åseral.
Gjelder fra 29. mars 2016
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Forord
Samspill – relasjoner – trygghet er grunnpilarer i våre møter med barn og foresatte i barnehagen.
Trivsel er avgjørende for barns læring og utvikling. Det å bli sett, lyttet til, møtt med tydelig og varm
grensesetting – det er så viktig for våre barn! Det er så viktig at vi er oppmerksom på det enorme
ansvaret vi har som voksne i møte med barn i barnehagen og deres foresatte. De er vår fremtid! De
erfaringer barn gjør seg i barnehagen er med på å prege dem og deres forventninger til jevnaldrende,
til seg selv - til senere skole, yrkes- og samfunnsliv. Grunnlaget legges i barnehagen. Dette ansvaret
tar vi!
Kompetansesenter Sør er derfor stolt av å kunne presentere vår felles regionale plan Jeg trives!
Gjennom felles rammeverk, forståelse og begreper håper vi å kunne støtte barnehagene i det gode
arbeidet de allerede gjør på dette området og legge til rette for en enda tydeligere og forutsigbar
kultur i våre barnehager. Det er viktig for oss at denne er både faglig og etisk fundamentert.
Jeg Trives! er utarbeidet av dyktige fagpersoner både internt ved Kompetansesenter Sør og i våre
kommuner og barnehager. Vi har hatt et godt samarbeid med Statped som også har vært
representert i arbeidsgruppen som har ført planen i pennen. Takk for godt og grundig arbeid!
Gruppen har bestått av følgende personer:

Renate Tveiten
Enhetsleder
Konsmo barnehage

Wibeke Michaelsen
Fagansvarlig
Hestehaven barnehage

Synnøve Hultin
Enhetsleder
Hægebostad barnehage

Line H. Hjellup
Pedagogisk veileder
Kompetansesenter Sør

Lena V. Wilhelmsen
Oppvekst- og kultursjef
Lindesnes kommune

Mette Berit Cyvin
Seniorrådgiver
Statped Sørøst

Lykke til med det videre arbeidet!

Julie K. Nilsen
Leder
Kompetansesenter Sør
Redigert 01.08.2018 etter innføring av Ny rammeplan for barnehager, 01.08.2017 og
Grunnlagsdokumentet for arbeid med barnehage-, og skolemiljø, mobbing og andre krenkelser (2017)
Gruppen som har revidert planen har bestått av følgende personer:
Trine Ruud
Enhetsleder
Laudal Bjelland Oppvekstsenter

Kari H. Wichne
Rektor
Nyplass skole

Kine Antonsen
Pedagogisk veileder
Kompetansesenter Sør

Astrid Vårdal Møll
Pedagogisk veileder
Kompetansesenter Sør

Malin Stokkeland
Skolefaglig rådgiver
Hægebostad kommune
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INNLEDNING
Trygghet og trivsel er avgjørende for læring og utvikling. Det å bli sett, lyttet til, møtt med tydelig og
varm grensesetting – det er så viktig for våre barn og unge! De erfaringer barn og unge gjør seg i
barnehager og skoler er med på å prege dem og deres forventninger til jevnaldrende, til seg selv og
til senere yrkes- og samfunnsliv.
Personalet i barnehagen skal sørge for at alle barn har det trygt og godt, og at det er verdiene i
Rammeplanen som skal gjenspeiles i barnas miljø i barnehagen. Det er derfor viktig at hele
personalet arbeider med å sikre felles forståelse for verdiene, og vurderer egen praksis opp mot
verdiene i Rammeplanens kapittel 1.
Barnehagen har en viktig rolle for at barn skal trives i barnehagen og for å forebygge mobbing.
I kampen for å forebygge mobbing og fremme gode læringsmiljø for alle barn og unge, må vi tørre å
starte tidlig, og arbeidet bør involvere et samarbeid mellom barnehageansatte, barna selv, foreldre
og andre samarbeidspartnere.
Psykisk helse og forebyggende arbeid er i fokus i barnehage og skole. Forskning peker på at mobbing
og krenkende adferd finnes i barnehagen. Hvert enkelt tilfelle av krenkende adferd og mistrivsel er
ett for mye. Barnehagen trenger kunnskap og handlingskompetanse for å forebygge og håndtere
krenkelser og mobbing i tidlig alder påpekes i boken (Mobbeatferd i barnehagen). Den nye
Rammeplanen har mobbing som et prioritert tema. Det vil også være viktig å gjøre seg godt kjent
med «Grunnlagsdokumentet for barnehage-, og skolemiljø, mobbing og andre krenkelser».
«Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel,
livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever
krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette» (Rammeplanen 2017,
s.11).
Forskning viser at barn i aldersgruppen 3-8 år er mest mottakelig for læring. Barnehagene har god
voksentetthet og må ha fokus på sosial kompetanse, vennskap og lek, relasjoner og voksenrollen. Til
sammen gjør dette barnehagen til en ypperlig arena for å forebygge.
«Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. Barns
liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv. Barnehagen skal gi rom for barnas
ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler
et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. Barna skal møtes med empati og få mulighet til å
videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse» (Rammeplanen 2017, s. 8).
Det blir viktig at alle voksne i barnehagen bidrar til at alle barn har et trygt og godt miljø hvor de
opplever å høre til og være en betydningsfull person i fellesskapet. «Jeg trives» planen skal være et
bidrag til dette arbeidet og det kreves at man arbeider systematisk med å omsette innholdet i planen
til praksis i den enkelte barnehage.
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REGELVERK OG VERDIGRUNNLAG
Regelverk:
FNs barnekonvensjon gir barn grunnleggende menneskerettigheter. Oppfyllelsen av rettighetene
innebærer at det legges til grunn et barnesentrert perspektiv og at barnets egenverdi og opplevelser
anerkjennes. Barnekonvensjonen har fire sentrale prinsipper som har betydning for alle andre
artikler i konvensjonen. De fire prinsippene er:
- Barns rett til vern mot diskriminering (artikkel 2)
- Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn (artikkel 3)
- Retten til liv og plikten til å sikre utvikling (artikkel 6)
- Barns rett til å bli hørt (artikkel 12).
Bhl. fastsetter plikter for barnehagene. Det følger av bhl. § 1 at barnehagene har en omsorgsplikt. I § 2 er det
fastsatt at barnehagene skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon. Paragraf 1 og 2 innebærer at
barnehagene er forpliktet til å skape trygge og gode barnehagemiljø og forebygge, avdekke og håndtere
mobbing og andre krenkelser. Bhl. § 3 omhandler barns medvirkning og fastsetter at blant annet at barna selv
skal kunne gi uttrykk for hvordan de har det i barnehagen.
For barnehage slår formålsparagrafen og rammeplanen fast at barnehagen skal møte barna med tillit og
respekt, og bidra til trivsel og glede i lek og læring. Personalet har ansvar for at alle barn får oppleve at de selv
og alle i gruppen er betydningsfulle personer for fellesskapet.

Verdigrunnlag:
«Det fremgår av barnehageloven § 1 at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og
humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet,
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og
livssyn og som er forankret i menneskerettighetene» (Rammeplanen 2017, s. 7).
«Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta
del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal
fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og
helse» (Rammeplanen 2017, s. 7).
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MÅL OG KJENNETEGN PÅ BARN SOM TRIVES
Mål:
Barn får erfaring med og utvikler seg i forhold til læring og danning i
leken gjennom




Samspill - Barnet leker
Relasjoner - Barnet har venner og er trygg på voksne
Trygghet - Barnet viser alle følelser

Kjennetegn:








Alle barn har noen å leke med
Barn kan regulere egen atferd
Barn kan hevde seg selv på en god måte
Barn kan utsette eget behov
Barn kan sette ord på følelser og tolke andres følelser
Barn kan vise omsorg og empati
Barn kan forhandle i lek

Barna i våre barnehager skal oppleve:







Et miljø der alle blir møtt med varme, anerkjennelse og oppmuntring, slik at en opplever seg
selv som verdifull.
Et miljø der alle respekterer hverandre for den man er.
Et miljø hvor de lærer å knytte og opprettholde vennskap og relasjoner, slik at de har venner
og noen å leke med.
Et miljø som styrker selvfølelse – og som gjør barna godt rustet til å møte verden utenfor.
Et personale som er bevisste på sitt ansvar om å forebygge og sette inn tiltak mot mobbing.
Et miljø med glede og trygghet.

«Det alle barn bekymrer seg mest for er å bli stengt ute fra lek».
(Ingrid Lund)
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SENTRALE BEGREPER OG DEFINISJONER
Barn skal ikke omtales som barn som mobber eller er mobbeoffer. Vi skal benevne det med barn som
utsetter andre for mobbeatferd og barn som utsettes for mobbeatferd.
(Grunnlagsdokumentet for arbeidet med barnehage-, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser, Udir)

I barnehagen er det nødvendig å anerkjenne barnets opplevelse av krenkelsene og rett til
medvirkning som et prinsipp for arbeidet.
Rammeplanen pålegger ansatte i barnehagen å håndtere, forebygge, stoppe og følge opp mobbing
og andre krenkelser.

Krenkende atferd:
Krenkende atferd er en fellesbetegnelse på alle former for atferd som uoverlagt eller tilsiktet rammer
andre mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan skje som enkelthandling eller gjentatt
hendelser. Krenkende atferd er handling som utføres uten respekt for andres integritet.
Det omfatter mobbing, vold, rasisme trakassering og diskriminering. Krenkelser kan også være
direkte ord og handlinger, men også baksnakking, utfrysning, ryktespredning eller andre handlinger
som gjør at barn opplever utrygghet, ubehag eller ikke føler seg inkludert i fellesskapet. Krenkelser
kan skje fra både barna og de voksne.
Hva som oppleves som krenkelse vil være ulikt fra person til person avhengig av alder,
forutsetninger, bakgrunn og situasjonen.

Mobbing:
«Mobbing av barn er handlinger fra voksne og /eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å
være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning»
(Lund, Helgeland og Kovac 2017).

Vi kan skille mellom direkte mobbing og indirekte mobbing:
-Direkte mobbing - når angrepet er åpent, som for eksempel slag, spark, spytting eller verbalt med
skjellsord, krenkende og hånlige kommentarer eller trusler.

-Indirekte mobbing - sosial mobbing gjennom for eksempel utestenging, ryktespredning, bli frosset
ut, stå utenfor venneflokken, bli baksnakket.
Alder, utvikling, modenhet, personlighetstrekk og kontekst vil påvirke hva slags uttrykk
mobbeatferden kan få.
I barnehagen kan mobbing gjøre seg gjeldende ved at et barn har en egenopplevelse av å bli stengt
ute fra leken, ikke bli akseptert, får negative kommentarer, blir dominert, undertrykket, truet, herset
med, hånt, krenket, latterliggjort eller bli manipulert.
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Diskriminering og trakassering:
Krenkelser hvor innholdet er knyttet et av de lovfestede diskrimineringsgrunnlagene; etnisitet, urfolk,
religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønn.

Sosial kompetanse:
De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesket trenger for å mestre de
miljøene de oppholder seg i.

Gruppedynamikk:
Samspill på kryss og tvers mellom personer i ei gruppe, samt forhold og krefter som påvirker
prosessene i gruppa.

Autoritativ voksen:
I rammeplanen vektlegges det at de voksne skal være aktive og tydelige for å fremme et godt sosialt
miljø. Alle disse føringene passer godt med den voksenstilen som forskning fremhever som den aller
beste i møte med barn – den autoritative voksenstilen.
Den autoritative rollen går ut på at de voksne viser varme og omsorg overfor barnet, samtidig som de
er tydelige. De voksne arbeider bevisst med å utvikle gode relasjoner til barnet og viser en
aksepterende holdning ved å bygge gode relasjoner preget av respekt og varme. De voksne har klare
forventninger og følger opp barnet på en tydelig måte når det gjelder grenser og normer. Samtidig
må de voksne balansere dynamikken mellom relasjoner og krav: Mye krav og grenser krever
tilsvarende gode relasjoner». (Være Sammen)
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FOREBYGGENDE ARBEID
Barnehagene skal arbeide med å skape et godt og trygt miljø for barna. Voksne i barnehagen skal
arbeide for at krenking og mobbing ikke skal forekomme ved å fremme gode relasjoner, samspill og
trygghet.
«Voksne kan forebygge mobbing før det starter, gripe inn dersom det oppstår, og følge opp på en
måte som forhindrer at det fortsetter. De kan støtte barn til å delta i gode vennerelasjoner og
forhindre negative handlinger der mobbing går utover andre slik at de har det vondt»
(Mobbeatferd i barnehagen, 2017 s.6).

Mobbing og andre krenkelser må forstås ut fra et individ- og systemperspektiv, og ses i sammenheng
med forhold ved individet, konteksten og systemene rundt individet.
(Grunnlagsdokumentet for arbeidet med barnehage-, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser, 2017, s. 9)

Personalet skal:
Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing krenkelser og uheldige
samspillsmønstre (Rammeplanen 2017, s.23).
Det finnes ingen garanti for at positive relasjoner utvikles «bare barn er sammen». Det sosiale miljøet
skal være preget av samspill, relasjoner og trygghet. De voksne skal være aktive i forhold til å
inkludere barna i et fellesskap, legge til rette for vennskap og lek med andre barn. Dette styrker
barnas sosiale utvikling. Sosial kompetanse er en ressurs mot krenkende atferd og mobbing.

«Hver dag reagerer barn på en rekke sosiale krav, og de anvender ulike
handlingsmønstre for å mestre ulike situasjoner. Mislykkes barn i møtet med
sosiale krav, kan det føre til avvisning og tap av status og gi grunnlag for
mobbing»
(Mobbing i barnehagen, Barne- og familiedepartementet)
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Forebyggende arbeid i barnehagen
Sosial kompetanse:
Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som mobbing. Barn lærer
gjennom alt de opplever og erfarer. Samspill med andre mennesker – barn og voksne – er av
avgjørende betydning for barnets utvikling. Å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentlige
barnet lærer i barndommen. For å kunne utvikle sosial kompetanse trenger barn hjelp av voksne.
Sentrale elementer i sosial kompetanse er selvhevdelse, selvkontroll, ansvarlighet, empati og
samarbeid.
Det sosialt kompetente barnet har tre suksessfaktorer:
- lite aggresjon
- balanserer egosentrisk atferd
- tilpasser seg de andre; fremmer sine behov, men hører også på andre Vennskap og fellesskap
I Rammeplanen pekes det på at sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen
med andre. Det vektlegges også at i barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle
for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Det står også at barnehagen aktivt
skal legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes,
samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til
andres behov. Det er klare føringer for hva arbeidet innebærer.
Personalet skal






støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap
og lære å beholde venner
samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for samhandling i
fellesskap
støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne
og andres følelser, opplevelser og meninger
støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i
konfliktsituasjoner
forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige
samspillsmønstre
(Rammeplanen, 2017, s. 23).

«Mobbing har dårlige vekstforhold i en barnehage der voksne stadig våger å stille kritiske og åpne
spørsmål til seg selv, samtidig som de styrker alt det relasjonelle arbeidet som fremmer god lek,
humor og trygghet» (Ingrid Lund i Mobbing i barnehagen, s. 127).
For å skape en barnehage fri for mobbing må barnehagen ha:


tydelige verdier og felles holdninger som praktiseres av voksne



voksne som legger til rette for en god start for det enkelte barn (gode strategier for
tilvenning, forutsigbar dagsrytme og gode rutiner for overganger mellom aktiviteter)



voksne som systematisk observerer enkeltbarn og barnegrupper, og tilrettelegger for
etablering av gode relasjoner og vennskap



kompetente voksne som jobber systematisk med å styrke barnas sosiale kompetanse og
skaper et inkluderende og vennlig barnehagemiljø
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voksne som kjenner alle barna godt og tilrettelegger aktiviteter slik at alle opplever mestring
på sitt nivå



tilstedeværende og varme voksne som viser alle barna tillit og formidler forventninger til
dem på en tydelig måte, slik at barna lett kan forstå hva som er akseptabelt og hva som ikke
er lov



voksne som kan være barnas veileder i utfordrende relasjoner og situasjoner – noen ganger
gå foran som et godt eksempel, andre ganger korrigere, vise, lede og veilede



voksne som legger det fysiske miljø til rette slik at det stimulerer til god lek



engasjerte voksne som fokuserer på leken som en viktig arena for utvikling av sosiale
ferdigheter



voksne som har kompetanse og håndterer uønsket atferd og fremmer en positiv væremåte



voksne som vektlegger et godt samarbeid med foreldre

Inkludering utgjør motsetningen til mobbing, og denne verdien må speiles i
de voksnes arbeid»
(Mobbeatferd i barnehagen, 2017, s.78).

Overganger:
Å sikre gode overganger er en viktig i det forebyggende arbeidet for å sikre at barn får det trygt og
godt i barnehage og i skole. Det er derfor viktig å ha klare rutiner og fokus på hvordan man skal legge
til rette for dette. Rammeplanen har tydelige føringer for dette arbeidet og sier blant annet:
Når barnet begynner i barnehagen:
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i
barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli
kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.
Overganger innad i barnehagen
Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter
barnegruppe.

Overgangen mellom barnehage og skole
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god
overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle
kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i
barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å
dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.
(Rammeplanen 2017, s.33)
Gruppedynamikk:
Gruppedynamikken påvirker personlig atferd, holdninger og meninger. Det er viktig at de voksne er
oppmerksomme på det sosiale samspillet mellom barna i barnehagen slik at de får med seg det som
skjer og kan påvirke i positiv retning.
Barn har et naturlig og nødvendig behov for å prøve ut sine posisjoner i forhold til hverandre og
undersøke hvordan man kan være sammen. Det kan oppstå usikkerhet om posisjonene blant barna.
Usikkerheten gjør at barn kan avvises fra leken. Hensikten er ikke å gjøre andre vondt, men å sikre sin
11

egen tilhørighet i gruppen. Hvordan barn forholder seg til hverandre er et resultat av sosiale
prosesser. Prosessene kan være positive eller negative. Når det oppstår konflikter i leken kan lekens
orden stå på spill. Her kommer den tydelige og varme voksne inn og samtaler med barnet, og
kommer fram til gode løsninger. Barnet trenger hjelp til å løse opp i fastlåste eller stivnede
posisjoner.
Vennskap og lek:
Voksne må legge til rette for vennskap og lek gjennom varierte lærings- og lekemiljø. Leken kan være
en måte å skape vennskap på. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap
på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns
vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og
meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial
kompetanse. På den andre siden kan makt og utestenging i leken hindre vennskap og gode
relasjoner.
Relasjoner:
Barnehagen skal legge til rette for å skape gode relasjoner til både barn og foresatte. Dette kan
gjøres gjennom et autoritativt voksenperspektiv, legge til rette for lek eller andre sosiale aktiviteter.
Ved å arbeide aktivt for å skape gode relasjoner viser voksne at de bryr seg om barna, er til stede,
oppmuntrer og respekterer barna.
Voksenrollen og kommunikasjon:
En varm og grensesettende voksen er nødvendig i et forebyggende arbeid mot mobbing. I
barnehagemiljøer med passive voksne, der de voksne ikke handler når barn erter, utestenger eller er
ufine med hverandre, kan det lett oppstå mobbing. Ingen kan hindre uønsket enkeltepisoder, men
varme og grensesettende voksne vet hvordan episodene skal håndteres på en god måte og forhindre
at det utvikler seg til mobbing. Barn klarer ikke selv å komme ut av en negativ samspillsirkel. Voksne
må hjelpe barna til å komme ut av en ond sirkel ved å forsterke positiv atferd. Barn kan ikke oppdra
seg selv. Sosial kompetanse læres gjennom gode rollemodeller.
Veiledning og kompetanseheving for en felles pedagogisk plattform:
En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er
den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Kompetente voksne i
barnehagen vil se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Å investere i de voksnes
kompetanse er derfor å investere i barna. I en kompetent personalgruppe gjennomføres
kollegaveiledning og kollektive prosesser for å få en felles pedagogisk plattform. Det tilrettelegges for
kompetanseheving gjennom nettverk, kurs, foredrag og utdanning. Forskning viser at for å få effekt
av kompetanseheving bør det skje over tid og kollektivt.
Observasjoner:
Voksne må aktivt bruke observasjoner for å finne ut hvordan barn er mot hverandre, hvordan de
trives og utvikles. Mobbing kan være vanskelig å avdekke, og barnehagen må være observant når det
oppstår uheldige samspillsmønstre og maktmønstre mellom barna. Både usystematiske og
systematiske observasjoner kan være til hjelp i det forbyggende arbeidet mot mobbing.
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Pedagogisk verktøy:
Fokus i denne planen er å jobbe forebyggende. Barnehagene kan velge å bruke ulike pedagogiske
verktøy for å gi de ansatte et kompetanseløft slik at de kollektivt arbeider forebyggende mot
mobbing. Barnesamtaler og bruk av nettstedet barnehagetrivsel.no kan være gode virkemidler for å
få frem barnets stemme. Relasjonskartlegging og sosiogram vil også være viktig for å sikre at alle
barn har det trygt og godt.

«Like viktig som å sørge for å stoppe mobbing når det har oppstått,
blir det å bygge opp sosial kompetanse for å være føre var» (BFD; 2004)

Syns du
barnehagen din
er et fint sted å
være for barn?

Forebyggende arbeid i hjemmet
Det er viktig at foresatte er engasjert i arbeidet med trivsel og trygghet i barnehagen, samt det å
bygge opp et inkluderende fellesskap. Barnehagen informerer og ansvarlig gjør foresatte i forhold til
deres ansvar. Dette skal gjøres på foreldremøte, i foreldresamtaler og gjennom jevnlig dialog.
Foreldre kan drive forebyggende arbeid ved å:








Være engasjerte i egne og andres barn
Hilse og prate med barn og foreldre du møter i barnehagen
Støtte opp under barns vennskap ved å vise at du liker barnets venner, prater med dem og
inviterer dem med på aktiviteter
Trene barnet i å snakke om følelser og om hvordan det oppleves å bli holdt utenfor og
forskjellsbehandlet. Oppmuntre barna til å dele og være raus.
Være gode rollemodeller, som snakker fordelaktig og positivt om andre barn og deres foreldre i
barnas påhør
Gripe inn når barnet viser uønsket atferd rettet mot andre barn, og på den måten vise at dette
ikke er godtatt
Være gode modeller i konfliktløsning og hjelpe barna til å finne gode måter å løse konflikter på
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Være bevisst på hva som legges ut i sosiale medier. Dette er ikke stedet å ta opp vanskelige ting.
Foreldre og barnehagen samarbeider om felles regler for invitasjon til bursdagsselskaper, slik at
ingen barn holdes utenfor
Være bevisste på å omtale barnehagen positivt og ta opp eventuelle negative episoder direkte
med personalet.

Tiltak i hjemmet:






Ta signaler på alvor hvis barnet endrer adferd og ta kontakt med barnehagen
Møt opp på foreldremøter og foreldresamtaler
Lytte til barnet og prate med barnet om hverdagen deres
Invitere barn med hjem
La barnet være delaktig på sosiale arenaer for å ivareta vennskap og videreutvikle sosial
kompetanse

SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE
Alt barnehagen gjør, skal ha barnets beste som grunnlag, og et nært samarbeid med hjemmet er
viktig for å støtte barnets utvikling. Relasjonen mellom barnehage og hjem må være preget av
åpenhet og likeverd. Personalet har ansvar for å samarbeide med alle foreldrene på en slik måte at
de opplever seg sett, hørt og inkludert. Det er viktig for foreldrene at personalet viser interesse for
barnet deres og opptrer som tilstedeværende og trygge. (Barns trivsel - voksnes ansvar; Udir)
Det er viktig at det er et godt system rundt arbeidet med å trygge foreldre som har språklige
barrierer for å sikre god informasjon til denne gruppen. I dette arbeidet kan det finnes god støtte på:
http://nafo.hioa.no/
HVA

HVORDAN

HVEM

Bringe/hente



Barnehage
og hjem



Månedsplaner




Foreldremøter







Foreldresamtaler

Arrangementer i
barnehagen
Samarbeidsutvalg 

Foreldreråd


Årsplan/

virksomhetsplan

Barn og foreldre blir sett og hørt ved å tiltale barnet ved
navn;” god morgen, Mari!”
Daglig kontakt for å bygge gode relasjoner
Skape trygghet slik at voksne tør å snakke om krenkende
atferd og/eller mobbing
Hyggelig og positiv ordlyd
Informasjon om trivsel i barnehagen; hva arbeider
barnehagen med som foreldre kan støtte opp om.
Fast tema: Trivsel og forebygging
To foreldremøter i året.
Fast tema: Trivsel og sosial utvikling
Minimum en samtale i året.
Fokus på inkludering og trivsel
Gjennomgang av planen Jeg trives!
Drøfting av refleksjonsspørsmål
Gjennomgang av planen Jeg trives!
Drøfting av refleksjonsspørsmål
Få forebyggingsdelen fra planen Jeg trives! inn i
årsplan/virksomhetsplan

Barnehage

Barnehage
og hjem
Barnehage
og hjem
Barnehage
og hjem
Barnehage
og hjem
Hjem
Barnehage
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Tverrfaglige
samarbeidspartnere



Planen ”Jeg trives!” sendes til Kompetansesenter Sør,
helsestasjon, barnevern og andre.

Overgang
barnehage/skole
Invitasjoner



Se egen plan for overgang barnehage/skole



Til refleksjon:
bursdager,
julekort/-gaver,
besøk,
overnatting, …




Barnehagen bør ikke være en arena hvor invitasjoner, gaver,
julekort o.l. deles ut dersom det ikke gjelder hele
barnegruppa, dette for at ikke enkeltbarn skal føle seg
ekskludert. Dette gjelder både privatpersoner og
lag/foreninger.
Hvordan ville du ha likt om ditt barn aldri blir bedt i bursdag?
Hvordan ville du likt at ditt barn overses/omtales negativt av
andre foreldre?
Hvordan ville du likt at ditt barn diskuteres rundt andres
middagsbord?
Hvordan ville du likt at ditt barn blir kommentert negativt i
garderoben mens andre hører på?
Hvordan ville du likt at ditt barn blir ”syndebukk” selv om det
ikke er til stede?
Hvordan ville du likt at ditt barn aldri blir bedt med andre
hjem?






Kommunalleder
barnehage
Barnehage
Barnehage
og hjem

Hjem

RUTINER
Fokuset i denne planen er å arbeide systematisk og forebyggende i hverdagen. Vi vil se barn som
leker, som har venner og som viser følelser. For å få en kollektiv forståelse av hvordan barnehagene
skal forebygge er det laget felles rutiner for de voksne.
Hva gjør vi for å FOREBYGGE? Alle voksne:
Utvikler sosial kompetanse





Skaper god gruppedynamikk




Utvikler vennskap og lek








Bygger relasjoner

Utvikler voksenrollen





Er veiledende, lyttende og observerende.
Arbeider for at barna har lite aggresjon, balanserer
egosentrisk atferd og tilpasser seg de andre; fremmer sine
behov, men hører også på andre.
Styrker barnas selvhevdelse, selvkontroll, ansvarlighet, empati
og samarbeidsevne.
Er veiledende, lyttende og observerende.
Styrker barnas kompetanse i sosialt samspill gjennom små og
store grupper med ulike opplevelser gjennom lek og
aktiviteter.
Skaper gode arenaer for lek i små og store grupper.
Observerer lek og samspill mellom barna.
Gir barna opplevelser som fremmer læring og lek.
Er varme og grensesettende.
Legger til rette for lek og andre sosiale aktiviteter hver dag.
Er aktive og bevisste som ser og hører alle barn hver dag; slik
at barnet merker det og føler seg verdsatt.
Er varme og grensesettende.
Er veiledende, lyttende og observerende.
Er gode rollemodeller.
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Fokuserer på veiledning og
kompetanseheving




Arbeider med kvaliteten på
observasjoner




Bruker pedagogisk verktøy





Deltar i kollegaveiledning.
Deltar i kompetanseheving: Voksenrollen, lek, observasjon og
sosial kompetanse.
Arbeider med systematiske og usystematiske observasjoner.
Reflekterer rundt observasjoner, eks. refleksjonsnotat (gjort,
lært, lurt)
Igangsetter tiltak der det er nødvendig.
Samarbeider med foresatte.
Arbeider med ”Være sammen” eller andre verktøy som ”Alle
med”, TRAS, PULS (Kan-barnehage),…

Anbefaler at tabellen om forebygging tas inn i barnehagens årsplan.
«Med anerkjennelse som grunnfundament har den enkelte voksne, både

blant de ansatte og foreldre det redskapet som trengs for å skape
mobbefrie barnehager»
(Ingrid Lund i Mobbing i barnehagen, s. 127).

Avdekking
Alle voksne skal:







Være villige til å se det de ser
Si noe om det de ser
Gripe inn og stoppe
uakseptabel atferd
Varsle leder
Leder undersøkt saken videre
Sette inn tiltak og evaluere
tiltak

Hva gjør vi for å avdekke?

Når

Ansvar

Observere samspillet i barnegruppa
Lytte til det barna forteller, ha barnesamtaler
Drøfte samspillet i barnegruppa
Foreldresamtaler der det blir snakket om
barnets trivsel
Ved krenkende atferd skal pedagogisk leder
informeres og situasjonen skal drøftes
Informere foresatte dersom deres barn har vært
involvert i en spesiell konflikt i løpet av dagen

Kontinuerlig
Kontinuerlig
På personalmøte
Minimum en
gang i året
Kontinuerlig

Alle voksne
Alle voksne
Styrer/pedagogisk leder
Pedagogisk leder

Kontinuerlig

Bruke relasjonskartlegging/sosiogram

Minimum en
gang i året

Den voksne som har
observert konflikten, evt.
pedagogisk leder
Pedagogisk leder og
ansatte på avdeling/base

Alle voksne
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Endret atferd som kan være tegn på at et barn ikke har det bra:
 barnet vil ikke gå i barnehagen
 barnet begynner å tisse på seg etter å ha vært tørr
 endrer spise- og sovevaner
 blir engstelig og redd
 blir oppfarende og fort sint
 får dårlig selvbilde/-tillit
 nekter å fortelle hva som er galt
 plager yngre barn eller søsken
 blir klengete og søker mer voksenkontakt enn før
 blir veldig stille og «usynlig»
Årsakene til endret atferd bør undersøkes.

Tiltak:
Viktig at tiltakene har fokus på:
 Umiddelbare tiltak for å styrke selvfølelsen/-tilliten til den som blir utsatt for krenkelser og
mobbeatferd
 Umiddelbart aktivt og bevisst bygge relasjoner til barna, både barnet/barna som blir utsatt for
mobbeatferd og den/de som utsetter andre for mobbeatferd
 Mobbing må avlæres. En holdning hos de voksne som viser at slik atferd ikke aksepteres
 Vise barns som har mobbeatferd alternativ atferd med fokus på inkludering
 Trene sosial kompetanse: selvhevdelse, selvkontroll, ansvarlighet, empati og samarbeid.
 Tett voksenoppfølging og relasjonskartlegging
 Systematisk observasjon
 Tett samarbeid med foresatte og evt. andre eksterne samarbeidsparter

Håndtere:
Hva gjør vi når mobbing og krenkelser skjer?

Når

Ansvar

Pedagogisk leder informeres og situasjonen skal
dokumenteres skriftlig
Styrer blir varslet
Samtale med barnet som blir utsatt for
mobbeatferd/krenkelser

Umiddelbart

Alle voksne

Umiddelbart
Umiddelbart

Pedagogisk leder
Pedagogisk leder

Samtale med barnet/barna som har utført
krenkelser/har mobbeatferd – en og en

Umiddelbart

Pedagogisk leder

Avtale tid til foreldresamtale med foreldre til
begge parter
Gjennomføre foreldresamtale med foreldre til
begge parter – hver for seg. Skriftlig
dokumentasjon skal ligge til grunn.
Innhold i samtalen:
- Hva har skjedd?

Umiddelbart

Pedagogisk leder

Innen ei uke

Pedagogisk leder /styrer
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- Hva har vi gjort?
- Hva gjør vi videre?
Utarbeide plan for tiltak:
- Plan for oppfølging av barnet som blir utsatt
for mobbeatferd
- Plan for oppfølging av barnet som har
mobbeatferd, støtte barnet til inkluderende
atferd
Oppfølging:
-De involverte barna følges opp
-Tiltakene i planen gjennomføres
Evaluere: Vurderingsmøte for personalet.
- Har tiltakene blitt gjennomført etter planen?
- Fungerer tiltakene?
- Bør tiltakene justeres?
- Nye tiltak?
- Informere alle parter om videre arbeid
Vurdere om en skal kontakte samarbeidsparter
som helsesøster, PPT, barnevern e.l.
Ny informasjon/samtale med foreldre om
ståsted i saken.
Dette bør skje kontinuerlig til saken er løst.

Umiddelbart

Pedagogisk leder /styrer

Kontinuerlig i
perioden etter
tiltak er bestemt
Etter 2-3 uker

Alle voksne som er
sammen med barna

Ved behov

Styrer

Underveis
og etter 3 uker

Styrer/pedagogisk leder

Når:

Ansvar:

Hvert år ved nytt
barnehageår
Kontinuerlig
Minst en gang i
barnehagetiden
En gang pr. år

Styrer

Kontinuerlig
Nye vikarer
starter
Kontinuerlig

Pedagogisk leder
Styrer/pedagogisk leder

Styrer og pedagogisk leder

Organisering:
Hva gjør vi med handlingsplanen
Jeg trives!?
Handlingsplanen inn i årshjulet
Tilgjengelig på hjemmeside og i barnehagen
Deles ut til nye foresatte
Informere på foreldremøte
- Jfr. Forebyggende arbeid i hjemmet s.9
Følge opp planen på alle avdelinger
Informere vikarer
Planen brukes aktivt i personalmøter,
pedagogiske team og avdelingsmøter som et
aktivt redskap for å sikre et trygt og godt miljø

Styrer
Styrer
Styrer/pedagogisk leder

Styrer/pedagogiske
ledere/alle ansatte

«Ingen ville vel ønske å leve uten venner, selv om han hadde alle andre goder»
(Aristoteles)
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Maler
Følgende maler finnes på hjemmesiden til Kompetansesenter Sør. Dette er verktøy som kan brukes
som støtte i arbeidet med å skape et trygt og godt barnehagemiljø.



Fremtidsbilde: Trygt og godt barnehage og skolemiljø



Notat vedrørende krenkende atferd



Mal for møter vedrørende krenkelser



Observasjonslogg



Kontaktbarometeret



Sjekkliste for miljøet i barnehagen



Arbeid med felles forståelse av krenkelser



Arbeid med varme og grensesettende voksne



Utviklingssamtaler for personalet omkring autoritativ voksenrolle
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