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Barnehageloven stiller klare forventninger til barnehagens forpliktelser for å skape et
godt fysisk og psykososialt læringsmiljø for barn.

Hovedmålet med denne planen er at alle barn i Karlsøybarnehagene skal oppleve
et inkluderende og tolerant oppvekst – og læringsmiljø basert på vennskap og gode
relasjoner. Alle barn fortjener en god start. Barn og unge skal oppleve å lære, leke,
utvikle seg og mestre.

1. Forord
§ 1. Formål.
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov
for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og
trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling
og motarbeide alle former for diskriminering».
(Kunnskapsdepartementet, Lov om barnehager, 2020.)
De siste årene har det vært et økt søkelys på mobbing i barnehagen. Mange synes det
er ubehagelig, vanskelig eller rett og slett umulig å tenke seg at små barn som går i
barnehagen, er i stand til å mobbe hverandre. Imidlertid viser både forskning og historier
fra praksisfeltet at mobbeatferd forekommer også i tidlig alder. Barn som utsettes for
mobbing fratas både livsmot og verdighet. Forskning viser at både barn som mobber,
og barn som opplever mobbing, har en forhøyet risiko for å utvikle psykiske vansker
senere. Arbeidet med å forebygge mobbing, marginalisering og utenforskap starter
derfor allerede i barnehagen. Barnehagene i Karlsøy skal være en helsefremmende og
forebyggende arena og skal handle raskt og ta de grep som er nødvendig for at mobbing
opphører. Aktiv medvirkning og godt samarbeid med foresatte er avgjørende dersom
mobbing oppstår.

Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av: Camilla Johannessen,
pedagogisk leder Hansnes barnehage, Marion Nicolaisen, pedagogisk leder Vannvåg
barnehage, Liz Marion Nilsen, fagleder Gamnes barnehage og Frank Giæver Larsen,
spesialpedagogisk konsulent Karlsøy kommune. En stor takk til alle de som på en
eller annen måte har bidratt i arbeidet med planen. Planen er revidert vinteren 2021 av
pedagog Linda Kristiansen og Frank Giæver Larsen.
Karlsøy, april 2021

Kunnskapsdepartementet har lovfestet en aktivitetsplikt som skal sikre at barnehagen
handler raskt og riktig når et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. (Barnehageloven
kap VIII §§ 42 og 43.) Denne aktivitetsplikten omfatter tilfeller der det er mistanke om
krenkelser mellom barn – barn eller mellom voksen – barn. Denne planen er ment å
ivareta denne aktivitetsplikten.
Planen er ment å legge føringer og er bindende for alle barnehagene i Karlsøy. Følgende
skal vektlegges:
• Det skal arbeides kontinuerlig og systematisk med barnas barnehagemiljø.
• Barnehagen skal jobbe med å fremme trygge og gode barnehagemiljø gjennom å
drive aktiviteter som fremmer læring og trivsel.
• Barnehagen og foresatte samarbeider om det forebyggende og holdningsskapende
arbeidet.
• Barnehagen skal håndtere mobbing og krenkelser ved å avdekke, stoppe og følge
opp saker om mobbing.
I den enkelte barnehage sin årsplan/årshjul skal det framgå hvordan det arbeides, og
hvilke rutiner en har for å fremme, forebygge og håndtere krenkelser og mobbing.
Barnehagene skal gjennomføre nødvendig kartlegginger i forhold til barnehagens
psykososiale læringsmiljø og de voksnes relasjoner til barna.
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3.Rettigheter og verdigrunnlag
3.1 FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1
Gir barn grunnleggende menneskerettigheter og ble i 2003 en del av norsk lov. I saker om
å gi barn et trygt og godt barnehagemiljø er derfor barnekonvensjonens bestemmelser
om barnets beste både førende og grunnleggende.

2. Målet med trivselsplan
Denne planen skal gi kunnskap om mobbing og sette søkelys på tiltak som fremmer
trygge og gode barnehagemiljøer og er en del av den ordinære pedagogiske praksisen
i en barnehage som kommer alle barna til gode. Planen skal og brukes forebyggende
mot at mobbing og krenkelser skjer. Det er viktig at barnehagen har gode rutiner for
hvordan de skal håndtere mobbing og krenkelser. Planen inneholder rutinebeskrivelser
og vedlegg for videre arbeid i barnehagen. Dersom mobbing skjer, skal tiltak tilpasses
den enkelte mobbesak.
De ansatte i Karlsøybarnehagene skal arbeide med søkelys på å skape et trygt og
godt miljø for både barn og voksne. I våre barnehager skal hvert enkelt barn erfare og
oppleve seg som verdifull, respektert og anerkjent av andre barn og voksne. Barna er
det viktigste vi har.
Planen skal være et levende dokument. Med dette mener vi at planen skal arbeides med
jevnlig og systematisk gjennom hele barnehageåret. Det er barnehagens ledelse som er
ansvarlig for at arbeidet gjennomføres planmessig.
Mobbing i barnehagen er i stor grad relatert til utestengelse fra lek, -Ingrid Lund, De er jo
bare barn, 2016, viser i sin rapport til at barn som blir utestengt fra lek gjerne er barn som
mangler lekekompetanse, barn med dårlig språkkompetanse, og barn som blir oversett
og negativt definert av de ansatte i barnehager. Fokus på lek, språk og relasjoner er
dermed noe av det viktigste vi kan arbeide med i barnehagen for å forebygge mobbing.

Barnekonvensjonen har tre sentrale prinsipp som skal være førende for arbeid med
barn:
• barns rett til vern mot diskriminering (artikkel 2)
• barnets beste skal være et grunnleggende hensyn (artikkel 3)
• barns rett til å bli hørt (artikkel 12)
Kravet om barnet skal bli hørt og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn, og
skal tolkes i samsvar med barnets rett til å bli hørt etter Grunnloven og barnehageloven
§3. Barne- og familiedepartementet, FNs konvensjon om barns rettigheter, 2021.

3.2 Lov om barnehager
Angir verdigrunnlaget i barnehagen. Barnehageloven stiller klare forventninger til
barnehagens forpliktelser for å skape et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø for
barn.
Barn skal gis anledning til å utvikle forståelsen for og viktigheten av å ta vare på seg selv
og vise omsorg for andre. En av barnehagens viktigste oppgaver er å gi barna omsorg
og nærhet og legge forholdene til rette for barns allsidige utvikling. Barn skal møtes med
tillit og respekt til seg selv og andre. Å bli tatt på alvor er viktig som motivasjon for læring
og som grunnlag for å utvikle tillit.

Mobbing påvirker barnets opplevelse av seg selv, av andre, og av relasjoner. Daglig
fokus på lekende læring, samspill og mestring skal gi barna grunnlag til å utvikle seg
på en god måte i et fellesskap. Våre barnehager skal være et trygt og godt sted å
være for alle barn. Planen skal bidra til at Karlsøybarnehagene har et godt psykososialt
læringsmiljø som forebygger mobbing (ibid).

Barnehagen skal legge til rette for barns trivsel både inne og ute. Aktiviteter må gi muligheter
for mestring og utfoldelse. Trivsel og glede gir trygghet for barna og et godt grunnlag for
videre utvikling. Leken står sentralt i barns trivsel og utfoldelse, og samspill i lek er viktig
for allsidig utvikling. Samspill med andre er avgjørende for barns utvikling. Fellesskapet
i barnehagen blir derfor viktig som læringsarena, og vennskap blir grunnlaget for et godt
fellesskap. Det skal ikke være rom for noen former for diskriminering eller krenkende ord
og handlinger i barnehagens virksomhet. Av respekt både for fellesskapet og det enkelte
individ må dette gjenspeiles i det daglige arbeid.
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3.2.1 Barnehageloven § 1. Formål
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og
trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling
og motarbeide alle former for diskriminering».
Kunnskapsdepartementet, barnehageloven, 2020.

3.2.2 Barnehageloven kap. VIII psykososialt barnehagemiljø
Fra 1. januar 2021 kom det ut en ny barnehagelov. Et nytt kap. tar for seg barnehagens
psykososiale arbeidsmiljø. Det skal ikke være en høy terskel for hva som sees på som
krenkelser som barn kan utsettes for, og som barnehagen ikke skal godta. Barnehagen
har et skjerpet ansvar for å ivareta barn med særskilt sårbarhet.
§41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid (se side 25)
§42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt barnehagemiljø
(se side 29)
§43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen krenker et barn
(se side 33)

3.3 Rammeplanen
I rammeplan for barnehagen, kap.1, om barnehagens verdigrunnlag, står bl.a:
Demokrati
Økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse, respekt for
forskjellighet og positive holdninger til å leve sammen i fellesskap. Gjennom å delta i
barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og
den verden de er en del av. Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende
fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal kunne
få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold,
uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter.
Barnehagen skal bidra til at barna får forståelse for og slutter opp om demokratiske
verdier og normer som ligger til grunn for det samfunnet vi har i dag. Barnets åndsfrihet
skal anerkjennes.
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Mangfold og gjensidig respekt
Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og
fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter
å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre
verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og
fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller.
Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og
synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.
Kunnskapsdepartementet, Rammeplan for barnehagen, 2017.
Videre sier rammeplanen, kap.3, om barnehagens formål og innhold, bl.a:
• Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg.
• Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek.
• Barnehagen skal fremme danning.
• Barnehagen skal fremme læring.
• Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap.
• Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk.
• Barnehagen skal fremme helse, trivsel, lek, læring og inkludering.
• Barnehagen skal fremme et godt og trygt miljø, forebygge og håndtere mobbing og
andre krenkelser.
Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon
og språk skal sees i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.
Kunnskapsdepartementet, Rammeplan for barnehagen, 2017.

3.4. Karlsøy kommunes visjon
"Trivsel og muligheter i et levende øyrike"
En forutsetning for trivsel er at barna har et trygt og godt barnehagemiljø. Trivsel gir
grunnlag for livslang læring og utvikling. Barn i Karlsøy skal møtes med respekt og
omsorg av de voksne.

9

En trivselsplan for Karlsøybarnehagene

4. Hva er mobbing i barnehagen?

En trivselsplan for Karlsøybarnehagene

4.3. Mobbing
Krenkelser blir mobbing når atferden er gjentatt negativ eller “ondsinnet”, og den kommer
fra en eller flere rettet mot et barn som har vanskelig med å forsvare seg.

4.1. Definisjon
Begrepet mobbing har mange definisjoner. I denne planen brukes følgende:

«Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra
voksne og/eller andre barn, som krenker barnets
opplevelse av å høre til og være en betydningsfull
person for fellesskapet».
Lund/Helgeland, Mobbing i barnehagen, 2016

4.2. Krenkelser
Krenkelser er ord eller handlinger som barn opplever som krenkende for hans eller hennes
verdighet og integritet, eller som gjør at de føler seg ekskludert fra et fellesskap. Ingen
barn skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger i barnehagen. I karlsøybarnehagene
definerer vi krenkende ord og handlinger som:
1. Fysiske krenkelser:
• å bli slått, dyttet eller pirket på
• å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundt
2. Verbale krenkelser:
• å bli kalt noe stygt eller få en stygg kommentar for eksempel om utseende, klær, tro,
språk eller dialekt
3. Indirekte krenkelser:
• å bli holdt utenfor
4. Identitetsbaserte krenkelser
• at en barn blir dårligere behandlet eller trakassert, på grunn av for eksempel kjønn,
legning, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse
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Mobbing skiller seg fra det vi ser som en konflikt, og krever andre tiltak enn tradisjonell
mekling fordi mobbing er et alvorlig overgrep mellom to parter som ikke er jevnbyrdige.
Mobbing skal stoppes umiddelbart.

Krenkelser
fysisk, verbal,
indirekte,
identitetsbasert

+

Gjentatte
ganger over
tid, ujevnt
styrkeforhold

=

Mobbing

Mobbing gjør barn ulykkelige, kan få dem til å skamme seg og føle seg ensomme.
Mobbing er ikke tilfeldig og rammer ikke tilfeldig. Mobbing blant små barn forebygges
ved at voksne er oppmerksomme på det enkelte barns trygghet, trivsel og samspill i
barnegruppa.
• Mobbing/utestenging kan skje både synlig og usynlig.
• De negative handlingene kan komme fra både enkeltpersoner og/eller fra en gruppe.
• Den som blir mobbet og utestengt opplever seg underlegen og har vanskelig for å
forsvare seg, det er en ubalanse i maktforholdet «Læringsverkstedet» 2016.
«Barnehagens indre kultur, relasjoner mellom menneskene og holdninger påvirker
barnehagens læringsmiljø. Det gjør også forventningene som stilles til barn og
barnehagen. Barn som blir mobbet og som mobber andre må derfor sees i forhold til de
relasjonene og den sammenhengen de befinner seg i» - Ingrid Lund, De er jo bare barn,
2016.
Økt fokus på utestenging og mobbing i barnehage vil kunne føre til at det er færre som
mobber og blir mobbet. Barnehagen skal arbeide forebyggende mot mobbing med å
arbeide med sosial kompetanse, vennskap, språkkompetanse og et godt psykososialt
læringsmiljø. Personalet skal kunne se kjennetegn på ulike former for mobbing og
iverksette tiltak når det er nødvendig. Rutine for forebygging av mobbing skal være kjent
for alle ansatte, og dersom mobbing oppstår skal aktivitetsplanen iverksettes.
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5. Helhetlig og systematisk arbeid
Å opprettholde og videreutvikle trygge og gode barnehagemiljø krever et helhetlig,
langsiktig og systematisk arbeid.

Håndtere
mobbing og
andre krenkelser

Forebygge
mobbing og andre krenkelser

4.4. Voksne kan også mobbe og opptre krenkende
Voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte og forstå barn har stor betydning.
Barns opplevelse av hvordan de blir møtt, sett og respektert av sine omgivelser har
betydning, både i et her-og-nå-perspektiv og et framtidsperspektiv.
Voksne kan også bidra til å mobbe barn gjennom væremåte, ord og handlinger. Kunnskap
og bevissthet rundt egen væremåte og rollemodellfunksjon er viktig. Barn kan oppleve
forskjellsbehandling i måten den voksne møter dem på, snakker med dem og inkluderer
dem i aktiviteter. Barn skjønner raskt når noen foretrekkes framfor andre. Bruk av ord,
kallenavn eller å kalle barn dumme ting er eksempler på verbal mobbing. Bruk av ironi
eller latterliggjøring skader barns selvbilde og kan gjøre barnehagedagen utrygg og
utrivelig for den enkelte. Det kan også være svært ødeleggende for miljøet i gruppa som
helhet.
Måten vi velger å snakke med og til barn på, gjennom verbal og non-verbal kommunikasjon,
har derfor stor betydning for hvordan de oppfatter seg selv i samspill med sine omgivelser.
Dette er erfaringer som de tar med seg og bruker i den videre formingen av sitt eget bilde
av seg selv. Læringsverkstedet, 2020.
Barn ser, hører og legger merke til mer enn voksne av og til regner med. Personalet
må derfor være spesielt bevisst på hva de sier, og hvordan de snakker til hverandre og
sammen når barn er i nærheten. Gode rollemodeller snakker ikke nedsettende til eller
om andre, verken barn, foreldre eller kollegaer. De praktiserer empatisk væremåte.
Utdanningsdirektoratet, 2016.
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Fremme
et trygt og godt barnehagemiljø

Arbeidet er tredelt:
1. Arbeidet med å fremme trygge og gode barnehagemiljøer er en del avden ordinære
pedagogiske praksisen i en barnehage og er ofte universelle tiltak som kommer alle
barna til gode. Det mest effektive vi kan gjøre for å fremme et trygt miljø er å drive
med aktiviteter som fremmer læring og trivsel.
2.

Forebygging av mobbing og andre krenkelser er rettet mot å minske risikoen for
at mobbing og andre og krenkelser skjer. Barnehagen må utarbeide systemer som
bidrar til at alle barn opplever en trygg barnehagehverdag.

3.

Håndtering av mobbing og andre krenkelser handler om hvordan barnehagen
avdekker, stopper og følger opp saker om mobbing og andre krenkelser. Sagt på en
annen måte: «Hva skal barnehagen gjøre når miljøet er utrygt?»
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5.1 Å fremme et godt barnehagemiljø

Håndtere
mobbing og
andre krenkelser

Forebygge mobbing og
andre krenkelser

Fremme et trygt og godt
barnehagemiljø

Alle barn har rett til et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og
læring. Et trygt og godt barnehagemiljø beskytter mot mobbing og andre krenkelser.
En forutsetning for å kunne skape et trygt og godt barnehagemiljø, er et kontinuerlig og
systematisk forebyggende arbeid, med felles fokus og tilnærming. Det er flere faktorer
som fremmer og opprettholder dette:
•
•
•
•
•
•
•
•

god ledelse, organisasjon og kultur for læring
planer og årshjul
god start
positive relasjoner mellom voksne og barn
voksne som gode rollemodeller
barn og voksnes samarbeid
positive relasjoner blant barn
samarbeid med foresatte
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5.1.1 God ledelse, organisasjon og kultur for læring
Barnehager der alle aktørene har en felles strategi for hvordan de arbeider med
barnehagemiljøet, har større sjanse for å lykkes. En god og tydelig ledelse som
preges av en kultur for læring, har effekt på barnas miljø og læring. En god ledelse og
organisasjon er en forutsetning for at arbeidet med barnas miljø kan foregå kontinuerlig
og systematisk. Kontinuerlig – vil si at arbeidet med barnas barnehagemiljø foregår
gjennom hele barnehageåret. Systematisk - vil si at arbeidet er aktivt, gjennomtenkt og
planmessig, og at arbeidet utføres av alle ansatte i barnehagen.

5.1.2 Planer og årshjul
Karlsøybarnehagene skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.
Barnehagene skal ha egne planer og årshjul for å fremme et godt barnehagemiljø.
•
•
•

•
•
•

Planer og årshjul skal ta utgangspunkt i retningslinjene i dette dokumentet.
Planene skal vise hvilke mål barnehagen har for arbeidet med barnehagemiljøet.
Barnehagene skal ha plan for tilsyn, hvor de skal være og hva de voksne skal gjøre.
Rutinene skal sikre at de ansatte faktisk observerer, undersøker og griper inn når de
ser noe bekymringsfullt, og at de har lav terskel for å melde videre.
Planene skal være kjent for alle aktører i barnehagen.
Aktivitetsplikten til de ansatte skal fremgå tydelig.
Planene skal gjennomgås og evalueres i hele personalet og presenteres på
foreldremøter, foreldrerådet og SU ved oppstart av hvert barnehageår.
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Tilvenning
De fleste barn i Norge begynner i barnehage i 1-2 års alderen. Vi har i dag mer
kunnskap enn noen gang om hvor viktig det er med en god start i livet. Barnehagen
spiller, sammen med foreldrene, en helt sentral rolle for hvordan denne starten blir. Å
begynne i barnehagen er den første overgangen i barns liv. En god overgang vil bidra til
at barnehagen blir et positivt tilskudd i barnas liv, i form av nye gode relasjoner og nye
stimulerende erfaringer. Motsatt vil en vanskelig overgang kunne føre til utrygghet og
stress hos barn og påføre dem belastninger med negative effekter både på kort og lang
sikt. En god overgang mellom hjem og barnehage forutsetter et godt samarbeid mellom
foreldre og barnehageansatte.

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.
Utdanningsdirektoratet, 2016

Starten på dagen
Det er ikke bare tilvenningen til barnehagehverdagen som skal være god for barnet.
Hver dag skal barnehagens personale kunne gi barna en god start på dagen. For barnet
handler det om å få en trygg og rolig overgang fra morgenen hjemme til morgenen i
barnehagen.

Barn er avhengig av å ha voksne som er til stede og er observante. Personalet må
reflektere rundt mobbing i barnehagen og tema må være på dagsorden jevnlig.
Refleksjon rundt de voksnes tilstedeværelse og organisering av barnehagedagen er
viktig. Rammeplanen spesifiserer at barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap.
Kunnskapsdepartementet, Rammeplanen for barnehagen, 2017.

Morgenlevering blir et viktig ritual i hverdagen, hvor samspillet mellom personalet,
foreldre og barnet kan være utslagsgivende for hvordan starten på dagen blir.

Små barn som har en begynnende mobbeatferd, har økt risiko for å fortsette med dette
videre i livet. Voksne har ansvar for å lede barn inn på gode spor og de voksnes holdning
til mobbing har svært stor betydning. Aktiv deltakelse i barns lek og hverdag vil gi innblikk
i barnas verden, og fokuset flyttes fra å være kontrollerende til å bli en observerende
deltaker. Mobbing i barnehagen stoppes av aktivt deltakende og tilstedeværende voksne
som griper inn. Læringsverkstedet, 2021.

5.1.3 God start

Barnehagen skal sørge for at barna føler seg trygge, at de blir sett og inkludert i
fellesskapet. Først når de er trygge kan de rette blikket utover og bruke sin nysgjerrighet
i møtet med omverden.

5.1.4 Positive relasjoner mellom voksne og barn

Alle ansatte i Karlsøybarnehagene skal kurses i forhold til trygghetssirkelen (Circle of
Security). Trygghetssirkelen kan forståes som både en tilnærming, en modell og en
konkret metode for å utvikle trygg tilknytning og trygge relasjoner mellom barna og de
voksne. Kvaliteten på relasjonen mellom barnets og dets omsorgspersoner har stor
betydning for barnets helse.

«Det er alltid de voksne som har ansvaret for relasjonene i barnehagen. De er ansvarlige
for at alle barn opplever at de er viktige, at de blir sett og hørt og at de får være med i
lek. De voksne har et stort ansvar i barnehagens forebyggende arbeid mot mobbing.
Det viktigste for å forebygge og oppdage mobbing er å ha medarbeidere som våger å se
mobbingen som foregår.» -Lund, «De er jo bare barn», 2015.
«Arbeid mot mobbing handler først og fremst om den tydelige voksne med et varmt
hjerte og et klart hode!» - Ingrid Lund, De er jo bare barn, 2015.
Rammeplan for barnehagen slår fast at:
«Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og
omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I
barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være
i positivt samspill med barn og voksne. 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.» Kunnskapsdepartementet, Rammeplan for barnehagen, 2017.
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«Det er alltid voksnes ansvar å
ta mobbing på alvor, gi støtte og
veiledning slik at barn opplever
tilhørighet og får være en del av leken
og fellesskapet». Læringsverkstedet,
2021.
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5.1.5 Hva gjør voksne til gode rollemodeller i barnehagen
De voksne har ansvar for å skape en trygg og god arena for lek og læring i barnehagen,
der det er lov å prøve og feile uten å bli behandlet på en dårlig måte.

«Gode rollemodeller snakker ikke
nedsettende til eller om andre, verken
barn, foreldre eller kollegaer».

5.1.6 Positive relasjoner blant barna
Vennskap og opplevelse av tilhørighet er den viktigste vekstfaktoren for læring og
utvikling.

Aktive og anerkjennende voksne
I Karlsøybarnehagene skal vi være aktive voksne som ser hvert enkelt barn, tar oss tid
til å lytte, bryr oss og gir omsorg. Vi er bevisste formidlere av våre verdier, holdninger og
kunnskap i møte med det enkelte barn og barn i grupper. Alle barna skal bli møtt med
anerkjennelse og en opplevelse av å bli tatt på alvor.
Leken
I Karlsøybarnehagene skal vi ha god kompetanse og fokus på lekens egenverdi. Vi
skal være bevisst vår voksenrolle og opptre slik at det alltid er barna og deres lek som
er i fokus. Vi skal til enhver tid være til stede, observere og vurdere behovet for egen
deltagelse. Aktive voksne skal noen ganger delta i barnas lek, mens andre ganger skal
de ha en tilbaketrukket rolle. Personalet skal være kreativ og legge til rette for godt og
trygt lekemiljø i barnehagen.
Raus og tydelig
Rause og tydelige voksne er en viktig forutsetning for å skape et varmt og inkluderende
sosialt miljø hvor barna er aktive deltakere. Som gode rollemodeller skal vi legge til rette
for at barn får utvikle sosial kompetanse, erfare og lære gode relasjoner. Personalet skal
være tydelig i forhold til grenser og hva som anses som akseptabel adferd relatert til
nulltoleranse mot mobbing.
Faglig forankring
Et nært og godt samspill er fundamentet for å kunne formidle verdier og holdninger til
det enkelte barn og til barn i grupper. Arbeidet som gjøres må ha en faglig forankring.
Personalet må ha kompetanse om barns utvikling og hva som bidrar til et godt og
utviklende læringsmiljø for barn.
Læringsverkstedet, 2016.

Skape en positiv barnehagekultur.
Det er barnehagens oppgave å legge til rette for læring og danning og at de utvikler seg
sosialt. Barna skal ha gode forutsetninger for å kunne delta i det sosiale fellesskapet
med andre. Et godt barnehagemiljømiljø medvirker til positive relasjoner mellom barna,
og derfor mindre krenkelser. Barnehagen skal arbeide kontinuerlig og systematisk med
å skape en positiv barnehagekultur. I en positiv barnehagekultur viser barna omsorg for
hverandre. Dette legges inn i barnehagens planer og årshjul.

Barns Egenverd
"Barns egenverd handler om det enkeltes barns selvfølelse og
hvordan barn blir sett og møtt som unike mennesker".
"Barns egenverd handler ikke om prestasjon, egenskaper eller
status, men om hvordan barnet opplever seg selv og hva det
føler om seg selv".
"Barn må bli kjent med og lære sosiale normer og regler som
kjennetegner felleskapet de er en del av".
De må blandt annet øve på:
• å dele
• å vente på tur
• ta initiativ
• bli kjent med og lære å mestre sine følelser og relasjoner

Vedlegg 3 – Personalets forhold til barna, sjekkliste.
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Sosial og emosjonell kompetanse
Barn stiller sosiale krav til hverandre. Å være sosialt kompetent i forhold til jevnaldrende,
dreier seg om å mestre og tilpasse seg bestemte miljøer med sosiale verdier, krav og
normer på lik linje med det som finnes i sosiale miljøer mellom voksne.
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, sier at sosial kompetanse er en
forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper
og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. Rammeplanen tydeliggjør at
personalet skal veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre. Videre
sier rammeplanen at sosial kompetanse skal være en omfattende og svært viktig del av
barnehagens innhold og oppgaver.
Kunnskapsdepartementet, Rammeplanen for barnehagen, 2017.
Viktige begreper i sosial kompetanse er:
•
•

•
•

•

Selvfølelse; å oppleve egenverd, akseptere seg selv, kjenne seg akseptert, oppleve
indre styrke og ha en positiv holdning til seg selv.
Empati; å ha forståelse for andres perspektiver, tanker og følelser, kunne leve
seg inn i andres situasjon, vise medfølelse og ta hensyn og kunne tolke og forstå
følelsesuttrykk.
Prososial atferd; å ha positive, sosiale holdninger og å kunne utføre handlinger som
å oppmuntre, bry seg om, vise omsorg, hjelpe til og dele med andre.
Selvhevdelse; å kunne hevde seg selv og egne meninger på en god måte, våge å
stå imot gruppepress, ta initiativ og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang,
delta uoppfordret og invitere andre.
Selvkontroll; å kunne tilpasse seg ulike situasjoner, håndter konflikter og utsette
egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles
avgjørelser.

Sosial kompetanse er:
• en forutsetning for verdsetting, vennskap og sosial integrering
• en ressurs for å mestre stress og problemer
• en viktig faktor for å motvirke utviklingen av problematferd
Utdanningsdirektoratet, 2016.
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5.1.7 Barn og voksnes samarbeid
Hvordan voksne samarbeider med barn er tett forbundet med hvordan vi voksne tenker
om barn. I barnehagens rammeplan står det:
«Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der
alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal kunne få oppleve
demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig
av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter». Kunnskapsdepartementet,
Rammeplanen for barnehagen, 2017.
Tydelige og varme voksne i barnehagen er alltid opptatt av barns medvirkning. Kanskje
dette perspektivet utfordres i ekstra stor grad ved utfordrende atferd? Der barnet får
være aktør og får reflektere, har vi større mulighet til å lykkes.
Det må og skal variere i hvilken grad og på hvilken måte barna skal få delta, ut fra hva
som er situasjonen, barnets rolle, alder og modenhet. Det er svært viktig at de voksne
alltid stiller spørsmålet om på hvilken måte barnet best kan få rollen som aktør. Da
gjelder det å ikke snakke til barnet, men med barnet. Ikke kun informere om hva som
er bestemt av de voksne, men invitere barnet med inn i prosessen. Her er det igjen
medbestemmelse og barnets opplevelse som blir sentralt.
Det er lett å undervurdere små barns kompetanse. Vi tenker kanskje at de er små og
at de ikke skjønner eller har nytte av forklaringer. Her er det viktig at både foreldre og
ansatte i barnehagen er bevisst i forhold til hva små barn trenger at de voksne forklarer.
Samtidig er det viktig å reflektere over hva små barn ikke skal involveres i og hva de
voksne skal ordne opp i uten at barn behøver å ta ansvar. Barn må beskyttes fra de
tingene som voksne skal ta ansvar for, og de skal heller ikke inviteres inn i møter eller
diskusjoner uten at de voksne har reflektert over om barnet har nytte av å delta (ibid).

Vedlegg 4 - Barnesamtale
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«Barnehagen skal legge til rette for
foreldresamarbeidet og god dialog med
foreldrene».

5.1.8 Samarbeid med foreldre
I Karlsøybarnehagene ønsker vi et nært samarbeid og gode dialoger med foreldre,
preget av åpenhet og likeverd.
I barnehagelovens § 1 framkommer tydelig barnehagens plikt til foreldresamarbeid:
«Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings
og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem»,
Kunnskapsdepartementet, Barnehageloven 2020.
Barnehagens rammeplan konkretiserer dette nærmere:
«Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene.
Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn,
og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget (SU).
Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål.
Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling».
Kunnskapsdepartementet, 2017.
Dersom barnehagen får mistanke om at det forekommer utestenging og mobbing i
barnehagen skal foreldrene involveres. Dersom foreldre mistenker eller kjenner til
mistrivsel eller mobbing i barnehagen, oppfordrer vi foreldre til å ta kontakt og informere
pedagogisk leder eller styrer i barnehagen. Barnehagen og barnets hjem har et felles
ansvar for å forebygge mobbing. Det må være en lav terskel for å melde fra til barnehagen
dersom foreldre opplever endret adferd eller mistrivsel hos barnet.
Dette kan foreldre forvente av barnehagen:
• Foreldre får informasjon om hvordan barnehagen arbeider for å forebygge mobbing.
• Mobbing og vennskap blir tatt opp i foreldresamtalen.
• Foreldre blir møtt og tatt på alvor dersom de melder fra om bekymring.
• Barnehagen kontakter foreldrene samme dag, dersom personalet opplever at deres
barn har blitt utsatt for, eller har forårsaket en uønsket hendelse.
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•
•
•
•
•

Barnehagen tar kontakt dersom atferden til barnet vekker bekymring.
Foreldrene skal oppleve å bli sett, hørt og inkludert i barnehages arbeid.
Barnehagen setter i gang prosedyren om mobbing/utestenging skjer, og at det blir
skrevet referat fra møtene.
Taushetsplikten overholdes.
Viser ellers til hver enhets årsplan.

Dette forventer barnehagen fra foreldre:
• Foreldrene kontakter pedagogisk leder eller styrer og ber om en samtale for å snakke
om deres uro i forhold til sitt barn. Det samme gjelder om foreldre er urolig for at
deres barn har en atferd som kan påvirke samspillet med andre barn negativt.
• Foreldrene melder fra om man opplever at andres barn blir mobbet/krenket.
• Foreldrene er varsomme med hva som blir sagt mens barna hører på. Foreldrene er
viktige rollemodeller.
• Foreldrene snakker positivt hjemme om barnehagen, de ansatte, de andre barna i
barnehagen og deres foreldre.
• Foreldrene tar initiativ til å inkludere og invitere andre barn og foreldrene i ulike
aktiviteter på fritiden. F.eks. fellesturer, lekegrupper, sosialt samvær osv.
Læringsverksted, 2021

Vedlegg 5 – Foreldrerollen.

5.1.9 Samarbeid med helsestasjonstjenesten
Helsesykepleierne bør ha et systemrettet samarbeid med barnehagene. Det bør avklares
hvilke bidrag helsestasjonen skal ha i veiledning av personalet og i samarbeid med
avdelingene om andre utfordringer. Dette innebærer at helsestasjonstjenesten deltar på
aktuelle fora i barnehagen som for eksempel; barnehagens ressursteam, foreldremøter,
planleggingsdager, andre tverrfaglige møter o.l.
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5.2 Forebygge mobbing og andre
krenkelser

Håndtere mobbing og
andre krenkelser

Forebygge mobbing og
andre krenkelser

5.2.2 Profesjonelle voksne som kan oppdage mobbing
I det forebyggende arbeidet er det nødvendig at de profesjonelle voksne har en felles
forståelse av hva mobbing og krenkelser er. De må kjenne igjen tegn på mobbing og
krenkelser. Det er viktig å kjenne til risikofaktorer. Ved at de voksne følger med på barnas
lek og samhandling kan krenkelser oppdages og håndteres. Alle voksne må også vite
hva som skal gjøres for å forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser. De
profesjonelle voksne må kjenne til sine plikter etter regelverket og barnehagens rutiner.

Fremme et trygt og godt barnehagemiljø
Se rutinebeskrivelse 6.1 - Rutiner for forebygging mot mobbing i barnehagen

5.2.1 Barnehageloven kap. VIII §41 Nulltoleranse og
forebyggende arbeid
Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold,
diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn
i barnehagen utsettes for slike krenkelser. Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn
ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen,
trivselen, leken og læringen til barna.

«Det viktigste for å forebygge og oppdage
mobbing er å ha medarbeidere som
våger å se mobbingen som foregår».

«Barns trivsel- voksnes ansvar»- en veileder utarbeidet av Udir 2012 er et godt verktøy
for forebygging av mobbing i barnehagen.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/
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5.2.3 Barn må selv kjenne igjen mobbing
En viktig del av det forebyggende arbeidet handler om å bevisstgjøre barna på mobbing
og krenkelser. Dersom de voksne snakker åpent om mobbing med barna skjønner at de
voksne bryr seg om dem og tar mobbing på alvor. Å snakke om hvordan voksne og barn
kan samarbeide for å stoppe og forebygge mobbing, hjelper barna til å forstå at de er i et
miljø som er trygt og godt og inkluderende.
Ella C. Idsøe/ Pål Roland Mobbeadferd i barnehagen, 2017.

5.2.4 Kommunikasjon i barnehagen
I all kommunikasjon er det viktig å huske på at en kommuniserer både verbalt og nonverbalt. De yngste barna i barnehagen og barn som ikke har et godt verbalt språk,
kommuniserer og forstår mye gjennom aktiv bruk av kroppsspråk og mimikk. Voksne i
barnehagen må være oppmerksom på kommunikasjonssignalene til barna slik at vi ikke
bidrar til krenking av barn. Læringsverkstedet, 2021.
«Å bli møtt med forståelse når en uttrykker egne intensjoner, enten verbalt eller med
kroppsspråk, er en viktig forutsetning for individers selvfølelse, mentale helse og
samhandling med andre» Utdanningsdirektoratet, 2012.
Mangelfull verbal kommunikasjon kan føre til konflikter. Å arbeide aktivt og systematisk
med språk i barnehagen er en god strategi. Dette for å skape relasjoner og oppnå smidig
og positivt samspill mellom barna i samvær og lek. Gode språklige ferdigheter bidrar til
bedre konfliktløsning og er en viktig inngang til å bli en populær lekepartner.
De gode voksne arbeider bevisst med språkstimulering gjennom hele dagen – i lek, stell,
garderobe og under et godt måltid. Søkelys på dialog og samspill er viktig for barnas
språkutvikling. Bruk av åpne spørsmål i samtale med barna, samtidig som man er aktivt
lyttende, bidrar til at barna føler seg sett, hørt og inkludert. Læringsverkstedet, 2021.
Barnet kommuniserer og forteller noe med sin handling. Det er viktig å søke etter
årsaken til barnets handling og adferd, og hva som kan være opprettholdende faktorer
som bidrar til at de uønskede handlingene gjentas. Barnehagen må ut ifra dette vurdere
tiltak som kan ivareta både den/de som mobber og den/de som blir mobbet. Personalet
i barnehagen må jobbe systematisk og tett på.
Gjennom aktiv deltakelse kan de ansatte synliggjøre alle barn og deres sterke sider. De
voksne som setter positivt fokus med å fremsnakke enkeltbarn fremmer barns status i
gruppen. Det er viktig å se etter det som er bra med det enkelte barnet og se etter hva
det mestrer. Alle er gode i noe, men ingen er gode i alt (ibid).

5.2.5 Leken er viktig for trivsel og vennskapsrelasjoner
Lek og vennskapsrelasjoner er viktig for barns trivsel og forebygger mobbing i barnehagen.
Utenforskap er med på å skape mobbere. For å forstå mobbing i barnehagen, og
iverksette tiltak i det forebyggende arbeidet, må personalet ha kunnskap om lek og
vennskap.
Lek og vennskap, og opplevelsen av å være en del av et fellesskap er viktig for alle barn.
Vennskapsforhold kan være en beskyttende faktor i forhold til mobbing, og det er derfor
viktig å ha fokus på lek og vennskapsrelasjoner. Barns adferd kan være medvirkende til
om de blir valgt eller ikke valgt til lek.
Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement
kan finne sted. Leken skal ha en framtredende plass i barnehagen fordi den har en
særlig egenverdi og er en viktig del av barnekulturen. Et trygt og inkluderende miljø i
barnehagen er grunnleggende for at barn utfolder seg i lek.
I Karlsøybarnehagene er leken sentral i alle aktiviteter. De voksne skal tilrettelegge
for både barnas frie lek, og voksenstyrt lek og aktivitet. All læring i barnehagen skal
baseres på lek, og personalet skal stimulere til et allsidig og godt lekemiljø. De voksne i
barnehagen må hjelpe barna til å etablere nye vennerelasjoner og bevare gryende eller
etablerte vennskap (ibid).
«Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv
selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning. Opplevelser
sammen med andre barn kan være veien inn i nye vennskap. Å etablere vennskap og
opprettholde dem er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen og en forebyggende faktor
mot uheldig og negativ utvikling». Utdanningsdirektoratet, 2016

Vedlegg 2 – Barnehagens psykososiale læringsmiljø - sjekkliste
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5.3 Håndtering av mobbing og
andre krenkelser

Håndtere
mobbing
og andre
krenkelser
Forebygge mobbing og
andre krenkelser

Fremme et trygt og godt barnehagemiljø

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold,
diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et
barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser.

5.3.1 §42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og
godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt).
Lovbestemmelsene om et trygt og godt barnehagemiljø trådte i kraft 1, januar 2021. I
loven er de voksnes ansvar tydeliggjort. Alle som jobber i barnehagen, skal følge med
på hvordan barna i barnehagen har det. Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for
eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider
i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser og
melde fra til styrer (aktivitetsplikten).
Aktivitetsplikten omfatter for barnehagen fem delplikter:
1. plikt til å følge med
2. plikt til å melde fra
3. plikt til å undersøke saken
4. undersøke og sette inn egnede tiltak
5. plikten til å lage en aktivitetsplan
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3. Plikten til å undersøke saken
Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø,
skal barnehagen snarest undersøke saken og samle informasjon om hva som har
skjedd. Plikten til å undersøke trer inn selv om årsaken til at barnet ikke har et trygt og
godt barnehagemiljø skyldes forhold eller hendelser som har skjedd utenfor barnehagen
eller tilbake i tid. Undersøkelsene skal iverksettes snarest og saken skal belyses fra flere
sider. Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak.

1. Plikten til å følge med
Plikten til å følge med og gripe inn gjelder alle ansatte i barnehagen, og personer
som oppholder seg regelmessig i barnehagen. Det gjelder også personer som utfører
arbeid eller tjenester som medfører at de er i kontakt med eller observerer barn, som
helsesykepleier, spesialpedagogisk konsulent, praksisstudenter o.a. Dette innebærer at
de voksne som jobber i barnehagen må være oppmerksomt nærværende sammen med
barna, både ute og inne. Det hjelper ikke at de voksne er der med kroppen sin hvis de
ikke involverer seg i barna, har vidvinkelen på, ser gruppen som helhet og samtidig har
evnen til å se hvert enkelt barn.

4. Plikten til å undersøke og sette inn egnede tiltak
Når et barn eller foreldre sier at barnet ikke har et tryt og godt barnehagemiljø, skal
barnehagen:
• undersøke saken og så langt som mulig finne egnede tiltak
• sørge for at barnet får et godt og trygt barnehagemiljø.

Når du ser at et barn er utenfor en lek, er det de voksnes oppgave å støtte og veilede
barnet inn i leken sammen med de andre. Det skulle man tro var en selvfølge i alle
barnehager, men det er det ikke.

Vedlegg 1 - Rutiner for systematisk observasjon i utetiden i Karlsøybarnehagene

2. Plikten til å melde fra
Alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får
mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.
Styreren skal melde fra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller. Terskelen for å varsle må
være lav, og styrernes ansvar er å følge opp varslene. Barnehagen kan ikke vente og
se, og si «nei, jeg synes ikke dette er krenkende». Vi har en plikt til å undersøke, og
levendegjøre aktivitetsplikten i handling slik at barnet har det trygt og godt, sier Lund. Ved
mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal
barnehagen snarest undersøke saken. Det samme gjelder når et barn eller foreldrene sier
at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø og ved undersøkelse som barnehagen
selv har satt i gang, viser at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.

Vedlegg 7 – Registreringsskjema ved krenkelser/ mobbing i barnehagen
Vedlegg 8 – Mal for melding om mottatt bekymring om barnehagemiljøet
Vedlegg 11- Mal for møte om krenkende atferd i barnehagen. (referat)
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Tiltak på individnivå
er tiltak som er knyttet til
det enkeltes barn behov i
den situasjonen det er i.

Tiltak på gruppenivå
kan være at barnegruppen har et særskilt fokus
over en periode. Det
kan være etablering av
lekegrupper, og skape
arenaer for hyggelige
opplevelser i små grupper, trenning av sosial
kompetanse, voksen tilstedeværelse i overgangs
situasjoner eller tydelig
struktur på avdelingene.
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Tiltak på systemnivå
kan være etablering av
nye rutiner, omorganisering av skoledagen,
økt voksen-tetthet, økt
inspeksjon eller holdningsarbeid.
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Tiltakene skal være «egnede». Det innebærer at barnet/barna får et trygt og godt
psykososialt barnehagemiljø. Tiltakene må tilpasses den konkrete saken, bl.a. hva som
er årsaken til at barnet/ barna ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.

Vedlegg 9 samtale ved undersøkelse om mulig krenkelse/mobbing

5. Plikten til å lage en aktivitetsplan
Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak.
I planen skal det stå:
hvilke problemer tiltakene skal løse
●
●
hvilke tiltak barnehagen har planlagt
●
når tiltakene skal gjennomføres
●
hvem som skal gjennomføre tiltakene
●
når tiltakene skal evalueres
En aktivitetsplan behøver ikke å knytte seg til et bestemt barn, men kan ta for seg en
situasjon eller utfordring som omfatter flere eller hele barnehagegruppen. Dersom andre
barn nevnes i aktivitetsplanen, skal disse navnene anonymiseres.
Aktivitetsplanen er et dynamisk dokument hvor man kan legge til og endre tiltak dersom
det er behov for det. Barnehagen må vurdere valg av tiltak ut fra de undersøkelser som er
gjort og hvilke tiltak som vil gjøre at barnet opplever å ha det trygt og godt i barnehagen.
Foresatte har rett til å bli hørt og skal involveres. Det er styrer som fastsetter tiltakene i
aktivitetsplanen.

5.3.2 §43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i
barnehagen krenker et barn.

Dokumentasjonsplikten skal sikre at barn og foresatte får et bevis på at barnehagen tar
saken seriøst og at barnehagen forplikter seg til å hjelpe barnet.

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at en
annen som arbeider i barnehagen, krenker et barn med for eksempel utestenging,
mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks melde fra til
barnehagens styrer. Styreren skal melde fra til barnehageeieren. Dersom en som arbeider
i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at styreren i barnehagen krenker et
barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller trakassering,
skal vedkommende straks melde fra til barnehageeier direkte. Undersøkelser og tiltak
etter § 42 tredje og fjerde ledd skal iverksettes straks.
Barnehagemyndigheten har en plikt til å veilede og påse at regelverket blir etterlevd i
forhold til det psykososiale miljøet og aktivitetsplanen.

Vedlegg 10 - Aktivitetsplan ved mobbing/ krenkende adferd – i hht. Bhl. §§ 42-43
Vedlegg 11- Mal for møte om krenkende atferd i barnehagen - referat
Se rutinebeskrivelse 6.2. – rutiner for håndtering av mobbing/krenkelser i hht. Bhl. § 42
(barn som mobber barn)

Vedlegg 10- Aktivitetsplan ved mobbing/krenkende atferd – i hht. Bhl §§ 42- 43
Vedlegg 11- Mal for møte om krenkende atferd i barnehagen - referat
Se rutinebeskrivelse 6.3. – rutiner for håndtering av mobbing/krenkelser i hht. Bhl. § 43
(voksne som mobber barn)
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Barnehagen skal løpende evaluere om tiltakene er til barnets beste og dermed egnet til
at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø. I evalueringssamtaler skal foresatte delta.
Hvis evalueringen for eksempel fremdeles viser at et barn opplever mobbing eller andre
krenkelser, skal dette føre til at barnehagen setter inn andre og mer intensive tiltak.
Dokumentasjonsplikten innebærer at man skal dokumentere hva som er gjort for å
oppfylle aktivitetsplikten og dokumentere hva man skal gjøre med en aktivitetsplan.
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6. Rutinebeskrivelser i Karlsøybarnehagene
6.1 Rutiner for forebygging mot mobbing i barnehagen
Tiltak

Ansvar

Gjennomføring

Kjenne til og bruke
trivselsplanen
for Karlsøybarnehagene

*Sette seg inn i trivselsplanen.
Styrer/pedleder
*Bruke trivselsplanen på avdelingsmøter/
leder-møter.
*Opplæring og informasjon til alle
nyansatte om trivselsplanen.
*Opplæring og informasjon som gjelder
mobbing.

Ved oppstart eller ved
behov

Personalet har
bevisst fokus og
kunnskap om
betydningen av
egen væremåte og
samarbeidsmiljøet
i personalgruppa

*Snakke positivt om andre.
*Behandle barn og voksne med respekt.
*Inkluderende holdning ovenfor alle.
*Barnehagen vurderer det psykososiale
læringsmiljøet (sjekkliste, vedlegg 2).
*Medarbeidersamtaler.

Styrer/ hele
personalgruppa

Jobbes med
kontinuerlig

Personalet skal
ha gode rutiner
for observasjon i
utetiden

* Vedlegg 1.
* Ha oversikt over alle deler av
uteområdet.
* Beveg, se, lytt og involver deg i barnas
adferd.
* Korriger og anerkjenn.

Styrer/ hele
personalgruppa

Jobbes med
kontinuerlig

Arbeide aktivt
for å skape gode
relasjoner til barn
og foreldre

* Personalet vurderer relasjonen til barna Styrer/ hele
personalgruppa
(sjekkliste, vedlegg 3).
* Se hvert enkelt barn.
* Imøtekommende og anerkjennende til
foresattes ytringer.
* Må være involvert i lek for å utvikle
lekekompetanse og observere leken.
* Observere endringer i barns atferd.
* Være tilgjengelig for barna.
* Anerkjenne barns følelser og ønsker.
* Arrangement der foreldre er invitert.
* Avklare forventninger mellom
barnehage og foreldre.

Jobbes med
kontinuerlig

*Samarbeide med foreldrene om felles
regler for bursdager og andre fester.
Ikke aksepter at noen holdes utenfor.
*Lekegrupper på tvers i barnehagen.
*Fellesturer mellom avdelinger,
barnehager eller med foreldregruppen.
*Førskole.
*Aktiviteter knyttet til vennskap.
*Barnesamtaler.
(vedlegg 4)

Jobbes med
kontinuerlig

Legge til rette for
trivsels-fremm
ende tiltak
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Styrer/ hele
personalgruppa

Tiltak

Ansvar

Ta opp
mobbeatferd, også
med foreldre

*Foreldrerollen.
Styrer/ hele
(vedlegg 5)
personalgruppa
*På foreldremøter og foreldresamtaler
informeres det om barnehagens
trivselsplan. Hvordan det jobbes med å
forebygge mobbing, hvilke rutiner
som finnes ved eventuell avdekking av
mobbing og hva foreldrenes rolle i dette
bør være.
*Foreldrene inviteres til å komme med
egne innspill om hvordan man kan
fremme bedre trivsel i barnehagen.

Jobbe aktivt for
å styrke barnas
kompetanse

*Gjennomføre aktiviteter knyttet til tema
vennskap.
*Lekegrupper innad og utenfor
barnehagen.
*Ha fokus på ønsket atferd.
*Gi barna positiv oppmerksomhet på
ønsket atferd.
*Hjertesamlinger
(SMISO,
https://smiso.no/fore-by ggende-tiltak/ )

Gjennomføring
Oppstart/kontinuerlig

Styrer

Jobbes med
kontinuerlig

Styrer

Kontinuerlig

*Veilede barna i å lære sosial
kompetanse.
*Førskolebarn får kjennskap til nettvett
og forebygging av digital mobbing.
*Lese bøker.
(vedlegg 6)
Styrke personalets
kompetanse

*I forhold til krenkende atferd (mobbing).
*Lekens betydning i forhold til mobbing.
*Barnets språkkompetanse i forhold til
mobbing.
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6.2 Rutine for håndtering av mobbing/ krenkelser i hht.
Bhl. § 42 (barn som mobber barn)

Plikt

Oppgave
Systematisk observasjon
og tilsyn.

Ansvar
Alle ansatte

Følge med

Grip inn umiddelbart og
stopp krenkelser.

Alle ansatte

Den som har observert
eller observerer
krenkende atferd
informerer barnehagens
leder straks. Tas opp på
første avdelingsmøte og
i ledermøte. Beskriv så
konkret som mulig hva
som har skjedd -den
ansattes tolkning av
situasjonen. Bli enige om
tiltak videre.

Alle ansatte

Muntlig/skriftlig varsel fra
foreldre.

De som mottar
varsel ansatte/
styrer

Gripe inn

Varsle

Undersøkelser

Styrer/pedleder
undersøker saken.

Styrer/pedleder

Samtale med barna
som er involvert, evt.
alle dersom det synes
hensiktsmessig. Barna
kommer med forslag
til tiltak. Sammenfatte
barnas forslag med de
tiltakene personalet har
kommet frem til.

Den/de ansatte
som står barnet/
barna nærmest

Dokumentasjon

Plikt

Tid

Se rutinebeskrivelse 6.1
Rutiner for forebygging
mot mobbing i barnehagen
Vedlegg 1, rutiner for
systematisk observasjon i
utetiden i barnehagen.

Kontinuerlig

Vedlegg 7:
«Registreringsskjema ved
krenkelser og mobbing i
barnehagen jf. plikt til å
gripe inn/varsle».

Umiddelbart

Vedlegg 7:
«Registreringsskjema ved
krenkelser og mobbing i
barnehagen jf. plikt til å
gripe inn/varsle».

Umiddelbart

Vedlegg 8:
«Mal for melding om
mottatt bekymring om
barnehage-miljø».
Den som mottar varsel
må påse at varselet blir
skriftliggjort.

Undersøkelser

Oppgave
Foresatte til den/ de
som blir utsatt for
handlingene og den
som utfører krenkende
handlinger, blir
informert og tatt med
på råd.

Ansvar

Dokumentasjon

Styrer/ped.leder fører
Styrer i
referat
samarbeid med
pedagogisk leder Vedlegg 11:
Referat «Mal for møte
om krenkende atferd i
barnehagen».

Informasjon til
Styrer
personalet (ved behov).

Sette inn tiltak

Umiddelbart

Umiddelbart

Tid
Snarest mulig

Snarest mulig

Barnehagen har
Styrer i
plikt til å lage en
samarbeid med
aktivitetsplan for alle
pedleder
barn som opplever at
barnehagemiljøet ikke
er trygt og godt uansett
årsak. En slik plan skal
inneholde følgende
punkter:
• Hvilke problemer
tiltakene skal løse.
• Hvilke tiltak
barnehagen har
planlagt.
• Når tiltakene skal
gjennomføres.
• Hvem som skal
gjennomføre
tiltakene.
• Når tiltakene skal
evalueres.

Vedlegg 10:
Snarest
Aktivitetsplan ved
mobbing/ krekende
adferd- i hht. Bhl. §§42
og 43.

Evaluering av tiltakene
som er iverksatt
etter samtaler og
observasjon av barna.

Pedleder i
samarbeid med
den/de som står
barna/ barnet
nærmest

Vedlegg 10

Samme dag, dagen etter
og tett oppfølging første
uke. Deretter oppfølging
ved behov.

Evaluering på
avdelingsmøter. Drøfte
eventuelle nye eller
endrede tiltak.

Pedleder i
samarbeid med
den/de som står
barna/ barnet
nærmest

Vedlegg 10

Etter 1-2 uker

Ny(e) samtale(r) med
foresatte/barn.

Pedleder

Vedlegg 10

Ved behov

Vedlegg 10

Minst 1 gang pr. mnd.
Oftere ved behov

Sette inn tiltak
Vedlegg 9:
Referat «Samtale ved
undersøkelse om mulig
mobbing-mulig offer».

Umiddelbart

Jevnlige evalueringer til Pedleder
saken er løst.
Øvrige personal
Foreldre/ barn

Bruk gjerne dialogmodellen ved samtaler med barn, foreldresamtaler, kollegasamtaler
og på foreldremøter: https://dialogmodellen.no
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6.3. Rutine for håndtering av mobbing/ krenkelser i hht.
Bhl. § 43 (voksne som mobber barn)

Oppgave

Alle ansatte

Følge med

Alle som jobber i
barnehagen, skal følge
med på hvordan barna
i barnehagen har det.
Barnehagen skal ikke
godta krenkelser som for
eksempel utestenging,
mobbing, vold,
diskriminering og
trakassering.
Grip inn umiddelbart og
stopp krenkelser.

Alle ansatte

Umiddelbart

Den som har observert
eller observerer
krenkende atferd
informerer barnehagens
leder straks. Gjelder
saken leder, er det
barnehageeier som skal
informeres.
Beskriv så konkret
som mulig hva som har
skjedd- den ansattes
tolkning av situasjonen.

Den som
observerer og
oppdager at
ansatt eller leder
utfører krenkede
adferd mot barn

Umiddelbart

Muntlig/skriftlig varsel fra
foreldre.

De som mottar
varsel ansatte/
styrer

Gripe inn

Varsle

Undersøkelser

Ansvar

Dokumentasjon/
vedlegg

Plikt

Tid

Plikt

Se rutinebeskrivelse 6.1
Kontinuerlig
Rutiner for forebygging mot
mobbing i barnehagen.
Undersøkelser

Styrer/pedleder
undersøker saken.

Styrer/pedleder

Samtale/ møte med
ansatt dersom saken
gjelder en annen ansatt.
Samtale med
barnehageeier dersom
saken gjelder styrer. Den
ansatte/ styrer skal få
tilbud om å ha med en
tillitsperson på møtet.

Styrer/
barnehageeier

Avhengig av hvor alvorlig Styrer/
saken er, vurderes det om barnehageeier
å gi den ansatte/ styrer
en skriftlig advarsel.
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Vedlegg 8:
«Mal for melding om
mottatt bekymring om
barnehage-miljø».
Den som mottar varsel
må påse at varselet blir
skriftliggjort.

Umiddelbart
Sette inn
tiltak

Umiddelbart
Styrer/ barnehageeier
skriver referat fra møtet.
Vedlegg 11:
Referat «Mal for møte
om krenkende atferd i
barnehagen».

Umiddelbart

Oppgave

Ansvar

Dokumentasjon/
vedlegg
Styrer/barnehageeier
fører referat.
Vedlegg 11:
Referat «Mal for møte
om krenkende atferd i
barnehagen».

Tid
Snarest
mulig

Foresatte til den/ de
som blir utsatt for
handlingene, blir
informert og tatt med
på råd.

Styrer/
barnehageeier i
samarbeid med
pedleder

Informasjon til personalet
(ved behov).

Styrer/
barnehageeier

Barnehagen har plikt til å
lage en aktivitetsplan for
alle barn som opplever
at barnehagemiljøet ikke
er trygt og godt uansett
årsak. En slik plan skal
inneholde følgende
punkter:
● Hvilke problemer
tiltakene skal løse.
● Hvilke tiltak
barnehagen har planlagt.
● Når tiltakene skal
gjennomføres.
● Hvem som skal
gjennomføre tiltakene.
● Når tiltakene skal
evalueres.

Styrer/
barnehageeier i
samarbeid med
pedleder

Vedlegg 10:
Aktivitetsplan ved
mobbing/ krekende
adferd- i hht. Bhl. §§42
og 43.

Snarest

Evaluering av tiltakene
som er iverksatt etter
samtaler og observasjon
av den ansatte/ styrer.
Deretter oppfølging
ved behov.

Styrer/
barnehageeier i
samarbeid med
pedleder

Vedlegg 10

Samme dag,
dagen etter og
tett oppfølging
første uke.
Deretter
oppfølging ved
behov.

Styrer/pedleder
undersøker saken.

Styrer/
barnehageeier

Vedlegg 10

Umiddelbart

Samtale/ møte med
ansatt dersom saken
gjelder en annen ansatt.
Samtale med
barnehageeier dersom
saken gjelder styrer. Den
ansatte/ styrer skal få
tilbud om å ha med en
tillitsperson på møtet.

Styrer/
barnehageeier

Vedlegg 10

Umiddelbart

Snarest
mulig

Bruk gjerne dialogmodellen ved samtaler med barn, foreldresamtaler, kollegasamtaler
og på foreldremøter: https://dialogmodellen.no
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Vedlegg 1

Vedlegg 2

Rutiner for systematisk observasjon i utetiden
i barnehagen

Barnehagens psykososiale læringsmiljø sjekkliste:
Brukes som egenrefleksjon og videre refleksjon i personalgruppen.
Spørsmål:

Slik skal du opptre i utetiden:
Ha tilsyn og observer på en slik
måte at du hele tiden har oversikt
over alle deler av uteområdet.

Bevegelse

•
•

Skanning

•

•

•
Vær positiv og oppmuntrende for
å støtte opp om positiv atferd.

Positiv involvering

Oppmuntring

Håndter problematferd på en
konsekvent måte.
Bruk milde, rimelige og
forutsigbare konsekvenser.

Håndtering av problematferd

•
•
•

Se og lytt hele tiden til de ulike
aktivitetene slik at du vet hva som foregår
på området.
Se etter ønsket og uønsket atferd. Vær
spesielt oppmerksom på områder der det
kan oppstå konflikter.
Øk muligheten for positiv samhandling og
oppmuntring av ønsket atferd.
Involver deg ofte.
Vær åpen, vennlig og hjelpsom.
Gi spesifikk positiv oppmerksomhet til
positiv atferd.

•
•
•

Bruk anerkjennelser for spesifikk atferd.
Gi anerkjennelsen så fort som mulig.
Bruk 5:1-regelen (Gi alltid minst
fem ganger så mange positive som
korrigerende kommentarer i løpet av en
dag).

•
•

Korriger atferden umiddelbart.
Fokuser på den spesifikke atferden som
skal stoppe.
Håndter problemet så privat som mulig
(på tomannshånd).
Vær rolig, bruk enkelt språk.
Vær vennlig og bestemt.
Stopp argumentasjoner.
Opptre rettferdig.
Ikke kom med trusler om konsekvenser
som gir sosial utestengning.

•
•
•
•
•
•
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Beveg deg hele tiden slik at du kommer i
kontakt med så mange barn som mulig.
Vær spesielt oppmerksom på områder
der det kan oppstå konflikter.

Egen refleksjon:

Er barnehagens leke- og læringsmiljø preget
av gjensidig omsorg, anerkjennelse, respekt
og varme, eller preges det av mye erting og
kritiske kommentarer til og om hverandre?

Er barnehagens miljø i hovedsak
inkluderende, eller preges det ofte av at barn
ekskluderes?
Er samspillet barna imellom preget av sosiale
hierarkier, eller av likeverdighet av hvem som
bestemmer og hvem som får være i lek og
gruppeaktiviteter?
Har barnehagen en trygg og god tone
preget av humor, spontanitet og glede over
hverandres mestring, eller er miljøet preget av
prestasjonskrav og konkurrerende holdninger
mellom barna?
Hvordan preges hverdagen til barna av
lekende læring, samspill og mestring?
Har vår barnehage et stimulerende leke- og
læringsmiljø med tilstedeværende voksne
som støtter og videreutvikler barnas lek ved
behov?
Har alle barna lekekompetanse?
Har alle barna minst en venn?
Har barna erfaring i å mestre uenighet og
konflikter seg imellom?
Trives barna i vår barnehage?
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Vedlegg 3

Vedlegg 4

Barnehagens oppvekstmiljø – jfr Bhl §§ 41-43
Personalets forhold til barna – sjekkliste

Barnesamtale

Ja

Nei

Tiltak

Er jeg anerkjennende og
støttende i forhold til alle barnas initiativ?
Blir alle barna sett og akseptert i like stor grad, uavhengig
av atferd?

Evaluering

Barnets navn: ____________________________
Dato: ____________
Barnets alder: ____________________________
Voksen til stede: _______________________________________________

Vennskap og relasjoner:
Hvem/ hva leker du med i barnehagen?
(Ute/inne.)

Sikrer vi at alle barn blir sett og
akseptert? (kartlegging)

Hvem er dine venner i barnehagen?

Er mitt samspill med barna
preget av dialog med åpne
spørsmål, eller er det mer beskjeder og kontroll mot enkelte
av barna?

Er det noen du ønsker å leke med, men som du ikke får
leke med?
Er det noen du ikke liker å leke med?

Ser jeg alle barn, eller er det
noen som blir oversett?

Er det noen i barnehagen som ikke har noen å leke
med?

Er det noen barn i barnehagen
som etter de slutter i barnehagen vil si at jeg ikke likte de?

Trivsel:

Er det noen barn jeg stadig gir
positiv oppmerksomhet, mens
andre i hovedsak får mer negativ oppmerksomhet?

Har du det bra i barnehagen?
(Ute/inne.)
Er det noe som ikke er bra i barnehagen?

Er et lettere å tro på bestemte
barns forklaringer i konflikter
enn andres?

Er det noen som ikke har det bra i barnehagen?
Er det noe de voksne kan gjøre for at du skal ha det
bedre i barnehagen?

Griper jeg inn og veileder i
konflikter/utestenging, eller er
det noen ganger jeg bare overser det?

Har du det bra hjemme?

Tar jeg kontakt med alle barna,
eller er det noen jeg alltid velger/unngår?

Er det noe som ikke er bra hjemme?
Kjenner du noen som ikke har det bra hjemme?

Har jeg større tålmodighet
med enkelte barn enn andre?
Er jeg/ alle ansatte bevisste på
at barn ikke alltid klarer å skille
spøk/ironi? Ironi skal ikke brukes!

Det er viktig at den som gjennomfører samtalen stiller oppfølgingsspørsmål til samtalen som
utdyper barnas svar. Barnesamtalen gjennomføres i forkant av en av de to foreldresamtalene som
skal gjennomføres i løpet av et år, eller hvis man ønsker å kartlegge enkeltbarns trivsel.

Er jeg en god rollemodell for
barna?

Barnets underskrift: _______________________________________
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Vedlegg 5

Vedlegg 6

Foreldrerollen

Tips på bøker for barn

HVORDAN KAN DU SOM FORELDER I BARNEHAGEN BIDRA TIL Å FREMME
VENNSKAP MELLOM BARN I BARNEHAGEN OG I LOKALSAMFUNNET.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Være blid.
Hilse på hverandre. Lær barnet å snakke fint til andre.
Være gode rollemodeller, snakke positivt om andre.
Respekt for alle individ.
Snakke om at vi er forskjellige, og at det er ok.
God oppdragelse fra heimen, høflighet og folkeskikk.
Lær barnet å dele.
Lær barnet å vente på tur.
Lær barnet å inkludere alle.
Lær barnet å hjelpe andre.
Gi barnet ros ved positiv adferd.
Samvær utenfor barnehagetid.
Foreldre inviterer hverandre på ulike aktiviteter.
Foreldre kan komme med forslag på barnehageturer/ aktiviteter.
At foreldrene viser interesse for de andre barna/ familiene i barnehagen. For eksempel
ved å spørre om barnehagedagen når barna kommer heim.
Ikke la barna bli involvert i uoverensstemmelser mellom voksne.
Barna skal ikke dras inn i private eller offentlige konflikter.
Undersøke nærmere før en” kjøper” barns forklaring om uenighet.
Være oppmerksom ved fødselsdagsfeiring at ingen blir utelatt. Lag felles regler for
bursdager.
Ha fokus på barna og hilsning, og ikke mobilen og jobb når en leverer/ henter i barnehagen.
Ønsker informasjon om nye barn som begynner i barnehagen slik at de kan inkluderes på
ettermiddagstid også.
Være ærlig hvis man opplever at barna ikke er snille mot hverandre.
Være oppmerksomme på de ensomme barna i lokalmiljøet.

Engasjer deg i barnehagens aktiviteter. Da blir barnet mer motivert og vil kunne trives bedre i
barnehagen. Det er viktig at du som forelder har tro på din rolle og muligheten til å påvirke. Vær
bevist på at når du har et godt forhold til personalet og andre foreldre, påvirker det ditt barn
trivsel i barnehagen. Når barnet opplever at du har en åpen, tillitsfull og fri kommunikasjon, vil
det slappe av og slippe å bruke egne krefter på å bekymre seg over det som skjer. Husk at du
er viktig for barnehagehverdagen, og at du er den viktigste personen i ditt barns liv.
FUB, Hjem-barnehage s. 15, 2012.
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Boktitler

Forfatter

Karsten liker å danse

Tor Åge Bringsværd

Ruffen – sjøormen som ikke kunne svømme

Tor Åge Bringsværd

Når to er sinte på hverandre

Tor Åge Bringsværd

Min storebror apen

Tone Lie Bøttinger

Fy Fabian

Paul Leer Salvesen

Det er alltid meg de skal ta

Anne De Bode:
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Lilleving
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Den lille gutten og løven

Ulf Nilsson

Hymir

Per Christian Jersild

Herr Alkabars nese

Kari Saanum

Gutten i supermanndrakten

Gunn-Britt Sundstøm

Den stygge drageungen

Else Færden

Billy og sinte Lotta

Birgitta Stenberg

Bjørn drar på landet

Birgitta Stenberg

Martins sommer

Gunder Andersson

Petter og månen

Trond Brænne

Stures nye jacka

Eva Eriksson

Albert og udyret

Gunilla Bergstrøn

Hvem kan redde Albert Åberg?

Gunilla Bergstrøn

Selim og Susanne

Ursula Kirchberg

Katten med de blå øynene

Egon Mathiesen

Lille Skrekk

Mette Cecilie Newth

Mathias er alene

Ingrid Lund

Odd er et egg

Lisa Aisato

Fugl

Lisa Aisato

Gleding!

Siri F. Abrahamsen

Feiling!

Siri F. Abrahamsen

Kunsten å møte en bjørn

Camilla Otterlei

Fremmed

Kaia, Bendik og Trond Brænne/ Per Dybvig

Jeg har følelser

Hunter/Porter

Venner

H.K Rohde

Engletroll

Janne Nerheim

Wilbur- den gule katten

Gry Kappel Jensen

Supervenner

Fiona Rempt

Brune

Håkon Øverås

Krokodilletyven

Taran Bjørnstad/Christoffer Grav

Slutt å erte

Emma C. Clark

Rikki

Guido Van Genechten

Piggtråd-Pelle

Stefan Ljungqvist/Johan Egerkrans
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Vedlegg 7

Vedlegg 8

Registreringsskjema ved krenkelser/ mobbing
i barnehagen

Mal for melding om mottatt bekymring
om barnehagemiljøet

Registreringsskjema ved krenkelser og mobbing jf. plikt til å gripe inn/varsle

Barnehageloven §1 sier at: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet
ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling».

Barnets navn:

Barnets navn:

❒ går alene

❒ utestenger andre fra lek

❒ blir utestengt

❒ slår/sparker (utsetter andre for vold)

❒ blir slått/sparket (utsatt for vold)

❒ erter andre

❒ blir ertet

❒ utsetter andre for stygt språkbruk

❒ blir utsatt for stygt språkbruk

❒ annet:

Tidspunkt:

Ansatt:

Observasjonsforløp (beskriv kort):

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide
alle former for diskriminering», Kunnskapsdepartementet/ Barnehageloven 2019.
Vi viser til henvendelse av «dato» fra foresatte i «e-post/ foreldresamtale/ telefon» til
«pedagogisk leder/barnehagelærer/primærkontakt» som angår barnehagemiljøet for
«barnets navn, fødselsdato».

❒ annet:

Dato:

«Navn på barnehage» mottok bekymring for barnehagemiljøet i «avdeling» fra
«foresatte» via «e-post/foreldresamtale/telefon» datert «dato».

Barnehagens ledelse vil innhente informasjon om saken. I undersøkelsen vil det blant
annet bli benyttet samtaler, observasjon og loggbøker. Vi inviterer til et oppstartsmøte
«dato og klokkeslett» med «foresatte/ styrer/ pedagogisk leder/ barnehagelærer/
primærkontakt».

OPPSTARTSMØTET VIL HA FØLGENDE AGENDA:
• Presentasjon av barnehagens rutiner for håndtering av mobbing eller krenkelser.
• Informasjon om saken fra hjem og barnehage.
• Definere plan for videre undersøkelse og oppfølging av barnet og foreldre.
• Dato for oppfølgingsmøte.
NB! Dette skjemaet skal gis til pedagogisk leder eller styrer.
Gi tilbakemelding til «navn på saksansvarlig i barnehagen» på e-post eller telefon
dersom tidspunktet ikke passer.

Hilsen
«styrer»
«barnehagens navn»
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Vedlegg 9

Vedlegg 10

Samtale ved undersøkelse om mulig
krenkelser/ mobbing

Aktivitetsplan ved mobbing/krenkende atferd i
hht. Bhl. §§42- 43
(skal ligge i barnets mappe med kopi til foresatte, sammen med vedlegg 3)

Navn på barnet:
Samtale

Dato:
Utført

Kommentar

__________________________________________________________________
(barnets navn)

Samtale med barnet som er blitt krenket/
mobbet.

Ansvar

Gjennomført
(Sign/dato)

Hva skal tiltakene løse?

Samtale med barnet som krenker/ mobber.

Hvilke tiltak er planlagt?

Samtale med begge parter.
Finn ut sammen med styrer om dette er
mobbing eller ikke.

Når skal tiltakene gjennomføres?

Hvem skal gjennomføre tiltakene?

Når skal tiltakene evalueres?

Evaluering av tiltak:
Styrer/ pedleder/
Evalueringen bør inneholde en vurdering av/
barnehageeier
om igangsatte tiltak skal avsluttes, videreføres
eller om ytterlige tiltak bør igangsettes.
Kryss av under.
Saken videreføres
Saken avsluttes

_________________________________
Underskrift foresatte
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_________________________________
Underskrift foresatte
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Vedlegg 11

Mal for møte om krenkende atferd
i barnehagen- referat

Bibliografi
•

(Skal ligge i barnets mappe med kopi til foresatte, sammen med vedlegg 10)

Møtedato: ____________________________ Sted: ____________
Deltakere på møtet: _______________________________________________

HVA GJELDER SAKEN
(hvilke problemer skal tiltaket løse)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

TILTAK:
(som skal iverksettes)

NÅR:
(gjennomføring)

Handlingsplan mot mobbing i bærumsbarnehagene, Bærum kommune
Barnehagekontoret januar 2016.
Foreldreutvalget for barnehager (FUB). Hjem- barnehage.
Et ressurshefte for foreldre og personalet om samarbeid, 2012.
Rammeplan for barnehagen, Udir 2017.
Lov om barnehager, Kunnskapsdepartementet, 2021.
De er jo bare barn, Lund, I. Pedlex, 2016.
Mobbing i barnehagen, Lund, I., & Helgeland, A. Pedlex, 2016.
Mobbeatferd i barnehagen, Idsøe & Roland Cappelen Damm, 2017.
Læringsverkstedet, Læringsverkstedet, 2016. Hentet fra Læringsverkstedet.no:
https://laringsverkstedet.no/assets/lv/site/uploads/documents/bj% C3%B8rndalen/
Handlingsplan-mot-mobbing.pdf
Utdanningsdirektoratet, 2016 www.udir.no. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/
mobbing/hva-er-mobbing/
Handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø, Lillehammer kommune,
2021.
FNs konvensjon om barnets rettigheter, Barne- og familiedepartementet, 2003.
Barns trivsel- voksnes ansvar, Udir, 2012. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/
stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/

ANSVAR:

Dato for evaluering av tiltak: ____________________________
Dato for neste møte er satt til: ____________
Sted og dato:: _______________________________________________

_________________________________
Underskrift styrer

_________________________________
Underskrift ansatt
(pedagogisk leder)
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