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Innledning  
Det har i de senere årene vært økt fokus på mobbing, og det har blitt fokusert på at dette er et betydelig  
samfunnsproblem i Norge.  
 
Allerede i 2004 utga Barne- og familiedepartementet heftet Mobbing i barnehagen for de ansatte.  
Utdanningsdirektoratet ga i 2012 ut veilederen Barns trivsel - voksnes ansvar Forebyggende arbeid mot mobbing 
starter i barnehagen.  

 
Innen barnehageområdet har det blitt stilt spørsmål om mobbing også forekommer blant barn i barnehagealder. I 
2015 kom forskningsrapporten Hele barnet, hele løpet: Mobbing i barnehagen.  
Rapporten slår fast at mobbing foregår i barnehagen. Samtidig viser det seg også at barn som blir mobbet og  
utestengt fra lek opplever lite støtte fra de voksne i barnehagen. Personalet har ansvar for å lede barn inn på gode 
spor. For å veilede små barn inn i positivt samspill med andre barn, må personalet ha kunnskap om og kompetanse 
til å legge til rette for et godt psykososialt barnehagemiljø. 
 
Høsten 2014 ble Barns trivsel – vårt ansvar Plan for forebygging av krenkende atferd og mobbing i barnehagen  
ferdigstilt. Rammeplan for barnehagen ble endret fra 01.08.2017, og av den grunn er planen nå revidert og  
erstattet med Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i barnehagene i Vestby kommune. 
 
Planen er forpliktende for alle barnehager eid av Vestby kommune.  
 
Planen er utarbeidet av tre styrere og barnehagesjefen. 

 

Barnehagens samfunnsmandat 
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. 

Barnehagens forma l 
Barnehageloven §1 Formål tredje ledd: 

«Barnehagen skal møte barn med tillit og respekt, og anerkjenne  
barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, 
og være utfordrende og et trygt sted for fellesskap og vennskap.» 
 
«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og  
bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 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.»  
(Rammeplan for barnehagen 2017:11) 
 
Barnehagens skal tilby et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnets beste. 

Alle barn skal oppleve trygghet og inkludering når de er i barnehagen.  

Personalet i barnehagen har ansvar for å skape et inkluderende miljø der 

alle barn blir ivaretatt, ikke opplever å bli krenket eller krenker andre.  

Personalet skal ha et bevisst forhold til hvordan de samhandler, benevner 

og kommuniserer med, til- og om andre barn og voksne. Vi er forbilder som 

barna speiler og lærer av. 

Barnehagen skal fremme positive handlinger og arbeide for at negative 

samhandlingsmønstre ikke utvikler eller fester seg. Gjennom  

holdningsskapende arbeid og konkret handling i barnehagen skal personalet 

i barnehagen skape et trygt, inkluderende og stimulerende barnehagemiljø 

som forebygger krenkelser. 
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Barnekonvensjonen  
FNs barnekonvensjon slår fast at barn og unge har rett til utvikling (artikkel 6), medvirkning (artikkel 12), ingen  

diskriminering (artikkel 2) og  beskyttelse (artikkel 19). Krenkelser og mobbing svekker disse rettigheter. 

Handlingsplanens hensikt og mål 
Handlingsplan skal være et forpliktende verktøy for kommunale barnehager i arbeidet med å forebygge, avdekke 

og håndtere krenkelser og mobbing i barnehagene. Private barnehager gjøres kjent med planen. 

I Vestby kommune har alle ansatte i barnehagene en handlingsplikt som består av  
 informasjonsplikt 
 undersøkelsesplikt 
 plikt til å gripe inn 

 
Planen inneholder en forpliktende tiltaksplan og rutine for barnehagene. I tillegg presenteres sjekklister som  
barnehagene selv vurder å benytte ut i fra lokale tilpasninger.  
Handlingsplanen skal bidra til at barnehagene i Vestby har et psykososialt miljø som forebygger mobbing. 

 

Begrepsavklaring  
Krenkende atferd 
Krenkende atferd er alle former for atferd som uoverlagt eller tilsiktet rammer andre mennesker fysisk eller  
psykisk. Krenkende atferd kan skje som enkeltstående eller gjentatte handlinger. Krenkende atferd er handlinger 
som utføres uten respekt for integriteten til den som blir rammet. 
 

Mobbing 
Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot 
et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et 
ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager og episodene blir gjentatt 
over tid. 
 

Skjult mobbing 
Skjult mobbing betyr at noen blir utsatt for baksnakking,  
ryktespredning, blikk, kroppsholdning, ignorering, mimikk m.m. 

Utestenging  
Utestenging betyr at noen blir holdt utenfor en gruppe. 

Vold  
Vold innebærer at man bruker fysisk og/eller psykisk makt for å skade 
andre. 

Diskriminering  
Diskriminering betyr at en person blir dårlig behandlet eller trakassert, for 
eksempel på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opphav. 
 

Rasisme  
Innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi 

de har en annen hudfarge eller snakker et annet språk/dialekt. 

For å stoppe mobbing, må enkeltkrenkelser avdekkes og stoppes tidlig, før 

de blir mange og mer alvorlige. Snakker vi om at en krenkelse er en for 

mye, og at enhver krenkelse skal gripes fatt i, så har vi et veldig konkret 

mål å gå for. 

 

Ved å arbeide systematisk over tid for et godt psykososialt miljø for alle 
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barn, og å forebygge forekomsten av krenkende atferd, vil alle barn kunne oppleve et mobbefritt barnehagemiljø 

som er preget av trivsel og en opplevelse av tilhørighet. 

Forebyggende og helsefremmende arbeid 
Hovedma l 
Alle barn skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og mestring. 

Delma l 
Øke personalets kunnskap om forebygging og håndtering av krenkelser og mobbing i barnehagen. 
Få til et konstruktivt samarbeid med foreldrene for å skape et inkluderende miljø for alle. 

Barna skal 
 ha noen å leke med 
 oppleve mestring 
 oppleve å være verdifull 
 oppleve tilhørighet til gruppen 
 oppleve å bli sett og hørt 
 oppleve trivsel 
 oppleve trygge  voksne 
 utvikle evne til å handle hvis de oppdager eller hører om krenkelser/mobbing 
 oppleve glede og trygghet i barnehagen 

 

Personalet skal 
 legge til rette for lek og være tilstede i leken, fysisk og mentalt 
 legge til rette for at barn opplever mestring 
 møte barn med anerkjennelse og respekt 
 observere og vurdere det psykososiale miljøet i barnegruppen 
 sette i gang tiltak når nye barn begynner i barnehagen, og legge til rette for gode relasjoner i gruppen 
 handle hvis de oppdager, eller hører om krenkelser/mobbing fra barn eller voksne 
 samarbeide med foreldrene om tiltak 
 tilrettelegge for utvikling og læring av sosial kompetanse 
 reflektere over egne holdninger, verdier og handlinger 

 

Foreldre har ansvar for a  
 følge opp hjemme i forhold til den  informasjonen de får fra barnehagen om vennskap/gruppetilhørighet 
 vise interesse for/bli kjent med de andre barna og foreldrene i barnehagen 
 gi tilbakemeldinger på barnets trivsel og opplevelser 
 støtte barnehagens arbeid i styrking av barnets sosiale kompetanse 
 delta på foreldremøter og foreldresamtaler  
 snakke positivt om barnehagen og andre barn når eget barnehagebarn er tilstede 
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Kontinuerlig, langsiktig og systematisk arbeid 
«Personalet skal sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og 
trivsel i barnehagen.» 
(Rammeplan for barnehagen 2017:20) 
 
Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker mobbing, og 
arbeide for at dagens barnehagebarn verken skal oppleve å bli krenket  
eller selv krenker andre.  
 
Barnehagens arbeid med å fremme helse, miljø og sikkerhet for barna er 
kontinuerlig og systematisk. Med kontinuerlig og systematisk mener vi at 
arbeidet er satt i system, det er gjennomtenkt og planmessig og er  
beskrevet i barnehagens Årsplan. Barnehagenes leder er ansvarlig for at 
arbeidet er systematisk og planmessig. 
 
Trivsel og tilhørighet er et naturlig tema både i samtaler med barn og  
gjennom observasjoner i barnegruppen, samt tema på møter i  
personalgrupper og i samarbeidet med foresatte. 
 
For å sikre at handlingsplanen blir et «levende» dokument må handlingsplanen gjøres kjent for hele  
personalgruppa. Det er styrers ansvar at den implementeres i hele personalgruppen.  
 
Handlingsplanen skal være et nyttig verktøy i det daglige virke, og ikke noe vi kun henter frem ved behov. 
 

Tiltak og håndtering når mobbing/krenkelser er avdekket 
Ved mistanke eller kunnskap om at et barn blir utsatt for krenkende ord eller handlinger er det vår plikt til å gjøre 
undersøkelser, varsle styrer og til å gripe inn. 
 
Krenkelser kan være vanskelig å oppdage, og barn som blir krenket sier noen ganger ikke i fra om det som foregår. 
Det er derfor viktig å være aktiv på mange måter for å kunne avdekke krenkelser. 
 
Barnehagen tar ansvar og initiativ for å stoppe krenkende atferd og følger opp i ettertid. Styrer har det overordnede 
ansvar for at barnehagen følger opp saker som gjelder det psykososiale miljøet.  
 
Prinsippet er at problemet blir løst på lavest mulig nivå, men at personalet vet når saker skal meldes videre. De vet 
også hvem de skal henvende seg til dersom problemene ikke kan løses på deres nivå. 
 
Barnehagen skal være mobbefri. For å klare dette er det viktig at saker som kan oppstå løses raskt. Som ansatte i 
barnehagen, skal vi gå konstruktivt inn for å løse saker som omhandler krenkelser og mobbing. De ansatte i  
barnehagen er kjent med barnehagens handlingsplan. Styrer skal informeres og være delaktig i håndtering av  
saken. Det er viktig å møte alle de involverte med respekt, og personalet skal oppleves som trygge og tydelige.  
Dersom en sak virker fastlåst og vanskelig å løse alene, er det viktig å be om støtte fra barnehagekontoret, PPT,  
barnevernet eller andre. 
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Barnehagens rutiner for forebygging av mobbing 

  Oppgave Tidspunkt Ansvar Gjennomført 

1 

Barnehagen gjennomgår handlingsplan og  
dokumenterer barnehagens syn på: 
Hva er et godt psykososialt miljø 
 Hva er krenkende atferd 
 Hva er terskelen for å gripe inn og hva  

innebærer det? 
 Når skal styrer varsles? 

Barnehagestart Styrer 

  

2 
Gjennomgang av rutiner for personale i fht.  
krenkende atferd. 

Barnehagestart  Styrer 

  

3 
Opplæring og informasjon til alle nyansatte 
«Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i  
barnehagene i Vestby kommune». 

Ved ansettelse Styrer 

  

4 Foreldre informeres om planen. 
Høst 
  

Ped.leder 

  

5 
Barnehagen vurderer det psykososiale miljøet med 
bakgrunn i kartlegging/observasjon og informasjon 
fra foreldre. 

Ledermøte to 
ganger i året. 

Styrer 

  

6 
Barnehagens planer og tiltak for forebyggende og 
holdningsskapende arbeid gjennomsyrer  
barnehagehverdagen. 

Løpende Styrer 

  

7 

Barnehagen evaluerer sitt forebyggende og  
holdningsskapende arbeid hvert år. Evaluering og 
ev. revidering foretas i personalmøte og  
samarbeidsutvalg. 

Vår Styrer 

  

8 
Vi bruker case for å øve oss på å oppdage og  
forebygge mobbing og krenkende atferd. 

    

  

9 
Kartlegging/observasjon av barns aktiviteter i  
frileks-perioden.  
Etterarbeid på gruppemøter 

Høst Pedleder 

  

10 
Kartlegging/observasjon av voksne i utetiden. 
Felles oppsummering på personalmøte. 

Høst 
  

Styrer 

  

11 Barnesamtaler Høst   

  

12 
Kartlegging/observasjon av miljøet i barnehagen. 
Etterarbeid på gruppemøter. 

Vår Pedleder 

  

13 
Kartlegging/observasjon av voksnes aktiviteter og 
prioriteringer i hverdagen . 
Felles oppsummering på personalmøte 

Vår Styrer 

  

14 Barnesamtaler Vår   
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Barnehagens tiltak ved mobbing eller krenkende atferd 

  Oppgave Ansvar 
Forslag til  
dokumentasjon 

Gjennomført 

1 
Mobbing eller krenkende atferd er observert 
eller informert om av barn, ansatte eller  
foreldre. 

Den som mottar infor-
masjonen eller  
observerer handlingen 

Notat    

2 
Undersøkelser og kartlegging/observasjon 
settes i gang umiddelbart dersom det  
kommer fram at barnet ikke har det bra. 

Styrer/pedagogisk  
leder 

Kartlegging/
observasjons- 
logg 

  

3 

Samtaler med barnet som opplever seg  
krenket, for å skaffe informasjon og gi støtte. 
Barnehagen skal sikre at barnets egne  
subjektive opplevelser kommer fram. 

Styrer/pedagogisk  
leder 

Referat   

4 

Samtale med foreldre til barnet som opplever 
seg krenket. Barnehagen har ansvar for å  
legge til rette for et godt samarbeid når det 
gjelder tiltak som kan/bør gjennomføres. 

Styrer/pedagogisk  
leder 

Referat   

5 

Samtale med barnet/barna som krenker. 
Er det flere som krenker, snakkes det med en 
om gangen. Hensikten med samtalen er å  
formidle at ut fra barnets nivå at en slik atferd 
er uakseptabel og må stoppes umiddelbart. 
Gjøre avtaler om oppfølging. 

Styrer/pedagogisk  
leder 

Referat   

6 

Samtale med foreldre til barnet som krenker. 
Barnehagen har ansvar for å legge til rette for 
et godt samarbeid når det gjelder tiltak som 
kan/bør gjøres. 

Styrer/pedagogisk  
leder 

Referat   

7 

Tiltaksplan utarbeides. På bakgrunn av  
undersøkelsen og kartlegging/observasjon 
lages det en tiltaksplan som presenteres  
foreldrene. Planen gjennomføres av samtlige 
ansatte. 

Styrer/pedagogisk  
leder 

Referat   

8 
Oppfølging. Den krenkende atferden følges 
inntil den opphører helt. Alle involverte barn 
skal følges opp. 

Styrer/pedagogisk  
leder 

Kartlegging/
observasjons- 
logg 
Referat 

  

9 
Vurderingsmøte for personalet etter 1-2 uker. 
Fungerte iverksatte tiltak? Eventuelt  
videreføring/justering av tiltak. 

Styrer/pedagogisk  
leder 

Referat   

10 
Ny informasjon/samtale med foreldre om  
dagens ståsted i saken. Nær dialog med  
foreldre bør skje kontinuerlig til saken er løst. 

Styrer Referat   
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Referanser 
Barnehageloven  
 
Rammeplan for barnehagen, 2017 
 
Manifest mot mobbing, 2011-2014 
 
Barns trivsel – voksnes ansvar. Utdanningsdirektoratet 2013 
 
Fra plan til praksis, Kari Pape 
 
Handlingsplan for et godt psykososialt miljø ved Vestbyskolene og SFO 
 
Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen. Forskningsrapport 2015  
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Anbefaling av kartleggingsverktøy og litteratur 
Barnesamtale 
Dato:   Barn: 
Levering  

 
Lek inne 

 
Lek ute 

 
Garderoben 

 

Hvordan er det for deg å 
komme i bhg på morgenen? 

  

Hva er en god start på  
dagen? 
  

  
  

Hva gjør de voksne da? 
  

  
  

Er det noe som kunne vært 
annerledes? 

  

Hva liker du å gjøre når vi er 
inne? 
  

  

Hvilke rom liker du best? 
Hva gjør det rommet bra? 
  

  

Er det noen rom du ikke  
liker? Hvorfor? 
  

  

Hva gjør de voksne når vi er 
inne? 
 

  

Er det noe som kunne vært 
annerledes? 

  

Hva liker du å leke ute? 
  
  

  

Velger du selv hvem du leker 
med og hva du skal leke? 

  

Hva gjør de voksne ute da?   
  

Er noen voksne med i leken? 
Får du hjelp og trøst når du 
trenger det? 

  

Hvordan er det å kle på seg 
når du skal ut? 

  

Hva gjør de voksne? 
  
 

  

Får du hjelp når du trenger 
det? 

  

Er det noe som kunne vært 
annerledes? 
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fortsettelse barnesamtaler 
 
Måltider 

Vennskap 

 

 
Voksne 

 

Har du det bra i barnehagen? 
  

  

Hvorfor har du det bra/ikke bra? 
  

  

Hvem leker du mest med her i bhg?   

Hvem er vennene dine?   

Er det noen du kunne ønske at du lekte 
mer med? 

  

Er det noen du synes det er vanskelig å 
leke med? 

  

Er det noen som alltid bestemmer i le-
ken? 

  

Hva skjer om du ikke er enig da? 
  

  

Ser du noen som ikke har noen å leke 
med? 

  

Hva kan du gjøre da? 
  

  

Barn er som oftest greie med hverandre, 
men ikke alltid. Vet du om måter barn 
noen ganger er ugreie med hverandre? 

  

Er det noen som er ekstra flinke til å si 
hyggelige ting? 

  

Er det noen voksne du liker godt her i 
bhg? 

  

Hva gjør den voksne som du liker så 
godt? 
  

  

Andre? 
  
  
  
  
  

  

Hvordan er frokosten her i bhg?   

Hvordan er lunsjen? 
  

  

Hvordan er fruktmåltidet? 
  

  

Er det noe som kunne vært annerledes?   
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Kartlegging av barns aktivitet i frileksperioden 

Uke nr Mandag 
Kl. _____-_____ 

Tirsdag 
Kl. _____-_____ 

Onsdag 
Kl. _____-_____ 

Torsdag 
Kl. _____-_____ 

Fredag 
Kl. _____-_____ 

Navn på barn Aktivitet/ 
sammen med hvem 

Aktivitet/ 
sammen med hvem 

Aktivitet/ 
sammen med hvem 

Aktivitet/ 
sammen med hvem 

Aktivitet/ 
sammen med hvem 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Navn på voksen      
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Observasjon av voksne i utetiden 

AKTIVITETER mandag tirsdag onsdag torsdag fredag samlet 

Med barn i sandkasse 
      

Ved lekestativ med barn 
      

Huske 
      

Organisert lek 
      

Samtale med barn 
      

Med barn i skogen 
      

Gå med barn 
      

Ballek med barn 
      

Voksen med voksen 
      

Alene  
      

Gruppe med barn 
      

Praktisk arbeid/pedagogisk  
planlegging 

      

Samtale med foreldre 
      

Kjøkken 
      

På tur 
      

Pause 
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Observasjon av miljøet i barnehagen 

Spørsmål JA—alltid JA—ofte NEI—sjelden NEI—aldri 

Er vi anerkjennende og støttende til barnas initia-
tiv? 

    

Blir alle barn lagt merke til i like stor grad, uav-
hengig av type personlighet (innad eller utad-
vendt)? 

    

Får enkelte barn jevnlig mer positiv oppmerk-
somhet av oss enn andre barn?  

    

Får noen barn oftere negativ oppmerksomhet av 
oss enn andre barn?  

    

Er det noen barn vi har lettere for å tro på, når 
barn skal forklare konflikter?  

    

Er det barn vi oftere tar kontakt med, eller setter i 
gang aktiviteter sammen med enn andre?  

    

Involverer vi alle barna i fellesskapet, ved bordet, 
i samlinger og gruppeaktiviteter?  

    

Er det barn i gruppa vi tar lite kontakt med, og 
sjelden tar initiativ til aktiviteter sammen med?  

    

Blir enkelte barn raskere avvist enn andre når de 
tar kontakt med oss?  

    

Har vi større tålmodighet med enkelte barn i 
gruppa når det gjelder å følge dem opp og hjelpe 
dem?  

    

Er alle voksne bevisste om at barn ikke alltid 
greier å skille spøk og ironi fra alvor?  

    

Er miljøet i barnehagen preget av omsorg, aner-
kjennelse, varme og respekt?  

    

Er samspillet mellom barna preget av likeverd og 
veksling mellom hvem som  
bestemmer og hvem som får være med?  

    

Er det en trygg og avslappende tone i barnehagen 
som er preget av humor, spontanitet, oppmunt-
ring og glede?  
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Observasjon av voksnes aktiviteter og prioriteringer i hverdagen 

Beskrivelse av voksnes atferd Navn på den voksne Utfyllende kommentar 

1. 
Den voksne er sammen med andre 

voksne 

  

2. 
Den voksne er opptatt med prak-

tisk arbeid 

  

3. 
Den voksne er sammen med barn, 

men er ikke engasjert. 

  

4. 
Den voksne er opptatt med aktivi-

tet sammen med barn/gruppe 

  

5. 
Den voksne leker sammen med 

barn/gruppe 

  

6. 
Den voksne stimulerer barns rol-
lelek—kommer med innspill, bi-

drar til leken 

  

Observatør Dato Situasjon 

Start kl. Observasjon nr: Uke nr:  


