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2 INNLEDNING  

 
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. Rapporten viser 

at barn som blir mobbet og utestengt fra lek, ofte 

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. 

Ny barnehagelov1 trådte i kraft 01.01.2021. Loven inneholder viktige lovendringer: 

 Krav om nulltoleranse mot krenkelser. 
 Plikt til å gripe inn mot krenkelser. 
 Plikt til å arbeide forebyggende med barnehagemiljøet. 
 Aktivitetsplikt der barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. 
 Lovfesting av prinsippet om barnets beste. 
 En endring i barns rett til å bli hørt. 
 Internkontroll i barnehagene. 

 

Kapitel VIII Psykososialt barnehagemiljø sier at alle barn skal ha et trygt og godt 

barnehagemiljø, og at barnehagepersonalet har ansvar for å forbygge, gripe inn, 

undersøke og melde ifra ved mistanke om krenkelser og mobbing. Kapitel VIII 

Psykososialt barnehagemiljø inneholder tre lovparagrafer: 

 §41 Nulltoleranse og forbyggende arbeid.  

 §42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt 

barnehagemiljø (aktivitetsplikt). 

 §43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et 

barn.  

Denne handlingsplanen er utarbeidet for å støtte barnehagene i arbeidet med å 
etterleve bestemmelsene i barnehageloven kapittel VIII. Handlingsplanen skal bidra 
til å omsette lovverket til praksis, både ved å gi regelverksforståelse og konkrete 
handlingsverktøy. Det gjelder 
barnehagens arbeid med å være et 
helsefremmende og forebyggende sted, 
å avdekke og håndtere krenkende ord 
og handlinger og mobbing, samt å 
oppfylle aktivitetsplikten der barn ikke 
har et trygt og godt barnehagemiljø.  

                                                           
1 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64   

Kan bli venner igjen og si 
unnskyld 

5-åringens kjennetegn på trivsel 

og inkludering 

Hilse og si hei 

5-åringens råd til voksnes arbeid for trivsel 

og inkludering 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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Private barnehager gjøres kjent med planen og er velkomne til å bruke den. Planen 

legges ut på kommunens hjemmeside. 

3 HANDLINGSPLANENS MÅL 

Målet for handlingsplanen er videreført fra kommunens satsning på inkluderende 

barnehage- og skolemiljø. Vestby kommune deltok fra januar 2018 til desember 2019 

i Utdanningsdirektoratets nasjonale kompetanseutvikling om inkluderende 

barnehage- og skolemiljø. Målet med satsingen var å styrke barnehagenes, 

skolenes/SFO og eieres/myndighets kompetanse til å opprettholde og skape 

inkluderende barnehage- og skolemiljøer, og forebygge, avdekke og håndtere 

mobbing og andre krenkelser. Barnehagene skal bygge videre på kompetansen som 

vi utviklet gjennom den felles satsingen i kommunen.  

 

Sitatene i dette heftet er hentet fra barnesamtaler i barnehagene i forbindelse med 

arbeidet med prosjektplan for inkluderende barnehage- og skolemiljø. 

 DELMÅL 
For å oppnå hovedmålet skal handlingsplanens 

delmål bidra til at barnehagepersonalet 

 Øker sin kunnskap om hvordan vi kan 

fremme et godt psykososialt barnehagemiljø, 

og forebygge krenkelser og mobbing. 

 Øker sin evne til å oppdage, håndtere og 

sette inn tiltak ved krenkelser og mobbing. 

 Øker sin evne til å si ifra til hverandre og 

varsle styrer dersom vi får kjennskap til at en 

ansatt krenker et barn.  

 Øker sin evne til å samarbeide med 

foreldrene for å skape et inkluderende, trygt 

og godt barnehagemiljø for alle barn.  

 

Ved å arbeide systematisk over tid for et godt psykososialt miljø for alle barn, og å 

forebygge forekomsten av krenkelser, vil alle barn kunne oppleve et mobbefritt 

barnehagemiljø som er preget av trivsel og en opplevelse av tilhørighet. 

Alle barn og unge i Vestby skal oppleve å være betydningsfulle i et trygt og 

inkluderende fellesskap 

Ikke holde andre utenfor 

5-åringens kjennetegn på 

trivsel og inkludering 

Si fra når du går ut av 
leken 

5-åringens kjennetegn på 

trivsel og inkludering 
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4 UTARBEIDELSE OG VEDLIKEHOLD AV PLANEN 

Planen er utarbeidet av: 

Elisabeth Trondsen, styrer Risil barnehage. 

Emma Finstad, styrer Grevlingen barnehage. 

Kari Hagen, styrer Øståsen barnehage. 

Malin Abrahamsen, styrer Østbydammen barnehage. 

Marit Gjervan, rådgiver barnehagekontoret. 

Trine Løvsjø, barnehagesjef. 

Planen legges inn i internkontrollsystemet i 

Vestby kommune, og vurderes årlig av styrere 

og barnehagesjefen. 

5 LOVGRUNNLAG 

FNs barnekonvensjon2 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. 

Barnehageloven3 §1 Formål sier i første ledd 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» og i 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.» 

§ 2 i barnehageloven beskriver Barnehagens innhold. Sjette ledd i lovbestemmelsen 

og i Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Rammeplanen)4 

sier at «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)  

I arbeidet med et trygt og godt barnehagemiljø er anerkjennelse av barns opplevelse 

og medvirkning et grunnleggende prinsipp. Barn skal bli tatt på alvor av profesjonelle 

voksne, som tar ansvar for å følge opp saken når de forteller hvordan de har det. I 

barnehageloven § 3 første ledd er det nå lovfestet at barn har rett til å gi uttrykk for 

                                                           
2 https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/barnekonvensjonen  
3 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64   
4 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/  

Leke med barn som ikke har 
noen å leke med 

5-åringens råd til voksnes arbeid for 

trivsel og inkludering 

Voksne er snille med 
hverandre 

5-åringens råd til voksnes arbeid 

for trivsel og inkludering 

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/barnekonvensjonen
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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sitt syn «i saker som gjelder dem selv». I § 3 fjerde ledd lovfestes det at barnets beste 

skal være et grunnleggende hensyn i alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn.  

I Kapitel VIII Psykososialt barnehagemiljø i 

barnehageloven lovfestes følgende:  

  § 41 Nulltoleranse og forebyggende 

arbeid 

  § 42 Plikt til å sikre at 

barnehagebarna har et trygt og godt 

psykososialt barnehagemiljø 

(aktivitetsplikt) 

 § 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom 

en som arbeider i barnehagen krenker 

barn 

Plikten til å «gripe inn» etter § 41 er knyttet til 

krenkelser som den ansatte selv er vitne til, 

og som fortsatt pågår. Aktivitetsplikten etter §§ 42 og 43 er knyttet til spørsmål om 

barnet har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.  

 FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER MV5 
Forskriften har som formål å bidra til at miljøet i barnehagen fremmer helse, trivsel, 

gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skade. Forskriften § 

12 stiller krav til at «virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.»  

 PERSONVERNFORORDNINGEN 
Forordning (EU) 2016/679 – er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett 

gjennom personopplysningsloven. Loven og forordningen gir regler for behandling av 

personopplysninger. Barnehagene behandler personopplysninger om barna blant 

annet i forbindelse med opptak, oppfyllelse av rettigheter til f.eks. spesialpedagogisk 

hjelp, tegnspråkopplæring og tilrettelegging grunnet nedsatt funksjonsevne, og i 

kontakten mellom barnehagen og foreldrene. Det blir også behandlet særlige 

kategorier av personopplysninger som f.eks. helseopplysninger. Rettslig grunnlag for 

behandlingen av personopplysningene er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 

bokstav e) og med supplerende grunnlag i barnehageloven. 

 PERSONVERN OG TAUSHETSPLIKT  
Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne 

personopplysninger (personopplysningsloven og GDPR). Taushetsplikt medfører en 

plikt til å hindre at uvedkommende får tilgang til taushetsbelagte opplysninger 

(forvaltningsloven §§ 13-13e). Bestemmelsene om personvern og taushetsplikt gir 

rammene for hvordan styrer skal gjennomføre en saksbehandling som ivaretar 

personvernet og taushetsplikten for de involverte, både barnet, den som melder og 

den som blir meldt. 

                                                           
5 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928  

Få være i fred når man ikke er i 
form 

5-åringens kjennetegn på trivsel og 

inkludering 

Voksne er med på lek 

5-åringens kjennetegn på trivsel og 

inkludering 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
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 OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9 A  

Opplæringsloven regulerer elevenes skolemiljø. 

Departementet legger til grunn at begrepet 

krenkelse skal forstås på samme måte som på 

skolefeltet og viser i denne sammenheng til 

forståelsen som er lagt til grunn i NOU 2019:23 

Ny opplæringslov. 

 MOBBEOMBUD 
Høsten 2018 ble det etablert en nasjonal 
ordning med fylkesvise mobbeombud for alle 
barn og elever i barnehage og grunnskole. 
Mobbeombudet6 i Viken  er tilgjengelig for alle 
som ønsker hjelp eller veiledning i saker der 
barn eller elever opplever å ikke ha det trygt og godt i sitt barnehage- eller 
skolemiljø. 
 

6 BEGREPSAVKLARING/ DEFINISJONER 

Barnehageloven §§ 41-43 inneholder begreper som vi må reflektere over og skape en 

felles forståelse for i barnehagen.  

 NULLTOLERANSE 
Barnehagen skal ikke godta krenkelser, og alle som arbeider i barnehagen skal gripe 

inn hvis et barn utsettes for krenkelser.  

 AKTIVITETSPLIKT  
Alle som arbeider i barnehagen skal følge med, og melde fra ved mistanke om at et 

barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagen skal også lage en skriftlig 

plan når det gjøres tiltak i en sak. 

 SKJERPET AKTIVITETSPLIKT 
Dersom en som arbeider i barnehagen, får 

mistanke om eller kjennskap til at en annen 

som arbeider i barnehagen krenker et barn, 

skal vedkommende straks melde fra til 

barnehagens styrer. Dersom det er mistanke 

om at styrer krenker et barn, skal det straks meldes fra til barnehagens eier. 

 KRENKELSER 
Krenkelser er alle former for atferd som uoverlagt eller tilsiktet rammer andre 

mennesker fysisk eller psykisk. Krenkelser kan skje som enkeltstående eller gjentatte 

handlinger. Krenkende atferd er handlinger som utføres uten respekt for integriteten 

                                                           
6 https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/ombudet-for-barn-og-unge-i-viken/  

Ta på plaster 

5-åringens råd til voksnes arbeid 

med trivsel og inkludering 

Gi klem 

5-åringens råd til voksnes arbeid 

med trivsel og inkludering 

Hjelpe hvis man slår seg 

5-åringens råd til voksnes arbeid for 

trivsel og inkludering 

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/ombudet-for-barn-og-unge-i-viken/
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til den som blir rammet. Krenkelsesbegrepet er i barnehagelovens bestemmelse 

objektiv7 i den forstand at hva som er en krenkelse, beror på en helhetlig vurdering 

og ikke bare det enkelte barnets opplevelse. Likevel skal det tas høyde for at barn har 

ulik terskel for hva som oppleves som krenkende. 

 MOBBING 
Mobbing defineres på ulike måter, og forståelsen av begrepet er under utvikling. 

Forskning knyttet til barnehagebarn har gitt oss flere perspektiver på mobbing. I 

denne planen vektlegges følgende definisjon. 

Det handler om barnets egen opplevelse, og voksnes observasjoner der barnet ikke 

evner å legge merke til det selv. Direkte mobbing kan være fysisk eller verbal; dytting, 

slag, truing, erting, tilrop, latterliggjøring og lignende. Indirekte mobbing i 

barnehagen handler ofte om utestengelse fra fellesskapet i lek og aktiviteter; snu 

ryggen til, la være å svare og lignende. 

 UTESTENGING  
Utestenging betyr at et barn blir holdt utenfor en gruppe, eller at et barn gjentatte 

ganger ikke blir invitert med i lek. 

 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 eller 

trosretning. Rasisme er en form for 

diskriminering, men betyr at noen blir 

forskjellsbehandlet eller krenket på grunn av 

sin hudfarge, etnisitet eller nasjonalitet. 

www.amnesty.no  

  

                                                           
7 Les mer i forarbeidene til lovbestemmelsen her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-96-l-20192020/id2699851/?ch=7  

«Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av 

å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til 

medvirkning.» 

(Lund, Helgeland, Kovac, 2017:6) 

Sørge for at det er leker vi 
kan leke med 

5-åringens råd til voksnes arbeid for 

trivsel og inkludering 

Trøste 

5-åringens råd til voksnes arbeid 

for trivsel og inkludering 

http://www.amnesty.no/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-96-l-20192020/id2699851/?ch=7
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7 NULLTOLERANSE OG FOREBYGGENDE ARBEID 

Lovbestemmelsens første ledd omhandler nulltoleranse og plikten til å gripe inn. 

 NULLTOLERANSE 
Nulltoleranse mot mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering og andre 

krenkelser. 

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering.  

 Gjelder ord og handlinger fra både barn og de som jobber i barnehagen. 
 Omfatter ytringer eller handlinger som er nedverdigende eller 

integritetskrenkende.  
 Omfatter både aktive handlinger og verbale uttrykk og mer passiv opptreden 

som utestenging, isolering og baksnakking. 
 Gjelder situasjoner der personalet objektivt sett kan fastslå at det foreligger 

en krenkelse, altså basert på en helhetlig vurdering. Barnets opplevelse alene 
er ikke avgjørende. Personlige forhold ved det enkelte barn har betydning for 
vurderingen, for eksempel kjønnsuttrykk, funksjonsevne eller atferdsvansker. 
 

Barnehagen skal ha lav terskel for hva som er krenkelser, fordi barn er mer sårbare 
enn voksne. Barn kan ha ulike opplevelser av samme type hendelser.  
 
Barn kan bli irettesatt av voksne eller oppleve uenighet uten at det trenger å være en 
krenkelse. Selv om det ikke er en krenkelse objektivt sett, har barnehagen en plikt til 
å sette inn tiltak hvis et barn ikke opplever et trygt og godt barnehagemiljø 
(aktivitetsplikten).  

 PLIKT TIL Å GRIPE INN FOR Å HINDRE KRENKELSER 
Alle som arbeider i barnehagen skal gripe inn når et barn utsettes for krenkelser. 
 
Krenkelsesbegrepet er objektivt. 

 Gjelder der en ansatt selv ser at et barn blir utsatt for en krenkelse. 
 Kan være å stanse, korrigere eller veilede barn som krenker andre barn, der 

og da i situasjonen. 
 Skal gjøres på en måte som ikke er stigmatiserende for barna, og som 

ivaretar alle de involverte barna på en god måte. 

Barnehageloven §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. 
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 FOREBYGGENDE ARBEID 
Lovbestemmelsens andre ledd omhandler 

forebyggende arbeid. 

At barnehagen arbeider forebyggende, er 

avgjørende for at alle barn skal ha et trygt 

og godt barnehagemiljø. Forebyggende 

arbeid betyr at barnehagen skal arbeide 

både langsiktig og systematisk med å 

fremme faktorer som gir et positivt 

barnehagemiljø for barna. For å kunne 

oppdage at barn ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø er det viktig at ansatte vet 

hva som kjennetegner et miljø som er trygt 

og godt. Rammeplanen forplikter oss som 

jobber i barnehagen til å legge til rette for lek og være tilstede i leken, fysisk og 

mentalt. Vi skal legge til rette for at barn opplever mestring og møte barn med 

anerkjennelse og respekt. Personalet skal jobbe faglig og systematisk for å fremme 

vennskap og fellesskap, og å sikre at alle barn er inkludert i barnefellesskapet. Det er 

særlig viktig å kartlegge hvem de sårbare barna er, og å sørge for å være i forkant før 

en situasjon oppstår. Enkelte grupper er mer utsatt for å oppleve utrygghet og 

krenkelser i barnehagen, for eksempel barn med nedsatt funksjonsevne. Barnehagen 

må søke å finne frem til tiltak som kan forebygge at dette skjer.  

Vi skal observere og vurdere det psykososiale miljøet i barnegruppen og legge til 

rette for gode relasjoner for eksempel når nye barn begynner i barnehagen. 

Barnehageloven forplikter oss til å handle hvis vi oppdager, eller hører om 

krenkelser/mobbing fra barn eller voksne. For å få til dette arbeidet til barnas beste 

er vi avhengig av å ha et godt foreldresamarbeid.  

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. 

Dette er noen kjennetegn på et godt psykososialt barnehagemiljø:  

 Barnet vil gå i barnehagen. 

 Barnet har noen å leke med. 

 Barnet opplever mestring. 

 Barnet opplever å være verdifull. 

 Barnet opplever tilhørighet til gruppen. 

 Barnet opplever å bli sett og hørt. 

 Barnet opplever trivsel. 

 Barnet har god relasjon til voksne. 

 Barnet opplever humor og glede. 

Voksne tuller 

5-åringens kjennetegn på trivsel og 

inkludering 

 

Ha det rotete 

5-åringens kjennetegn på trivsel og 

inkludering 

 

Ikke slemme med hverandre 

5-åringens kjennetegn på trivsel og 

inkludering 
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  Barna kan si fra hvis de oppdager eller hører om krenkelser/mobbing. 

Den enkelte barnehage kan jobbe med å finne flere eller andre kjennetegn på at 

barna har et trygt og godt barnehagemiljø uten krenkelser, mobbing eller 

utestenging, med inkludering og fellesskap. Barnehagen kan også gjennom samtaler 

med barna finne fram til kjennetegn på at barna har det trygt og godt i barnehagen. 

Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning og hensynet til barnets beste fastslår at 

barn har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, og i saker 

som gjelder dem selv.  

 PERSONALET 
Barnehagen 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. 

Personalet skal legge til rette for lek og være 

tilstede i leken, fysisk og mentalt. Personalet 

skal legge til rette for at barn opplever 

mestring, møte barn med anerkjennelse og 

respekt, og observere og vurdere det 

psykososiale miljøet i barnegruppen. 

Personalet skal også sette i gang tiltak når 

nye barn begynner i barnehagen, og legge til 

rette for gode relasjoner i gruppen. De skal 

handle hvis de oppdager, eller hører om 

krenkelser/mobbing fra barn eller voksne og 

samarbeide med foreldre om tiltak, tilrettelegge for utvikling og læring av sosial 

kompetanse og reflektere over egne holdninger, verdier og handlinger. 

7.4.1 Kjennetegn hos personalet i en barnehage med et godt psykososialt miljø 

 Viser nærhet, innlevelse, og evne til samspill. 

 Møter alle barn med åpenhet, varme og interesse, og viser omsorg for hvert 

enkelt barn.  

 Respekterer og anerkjenner barnet på en empatisk måte, ved å erkjenne 

barnets følelser og opplevelser som virkelige og viktige uansett om vi voksne 

er enig eller ikke.  

 Ser, lytter og tar barna på alvor i enhver situasjon, også der hvor vi voksne 

må ta en beslutning som går på tvers 

av det barnet ønsker å oppnå. 

 Roser, støtter og oppmuntrer barna 

til å vise omsorg ovenfor andre, og 

til selv å kunne ta imot omsorg. 

 Gir barna utfordringer og oppgaver 

som de mestrer. 

Vi kan ordne opp selv, hvis det 
ikke går sier vi fra til voksen 

5-åringens råd til voksnes arbeid for 

trivsel og inkludering 

Vise rundt når en er ny 

5-åringens råd til voksnes arbeid for 

trivsel og inkludering 

 

Komme bort å hilse om 
morgenen 

5-åringens råd til voksnes arbeid for 

trivsel og inkludering 
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 Sprer glede og humor. 

 Gir barna felles opplevelser, impulser 

og ideer til utvikling av leken både ute 

og inne. 

 Veileder barna hvis leken medfører 

uheldige samspillsmønstre.  

 Organiserer rom, tid og lekemateriale 

som inspirere til ulike typer lek.  

 Tar initiativ til lek, og bidrar aktivt til at 

alle kommer inn i, og får delta i lek.  

 Tilrettelegger for at barn som er 

venner, får muligheten til å være 

sammen. 

 Støtter barnas aktivitet, engasjement og deltagelse i fellesskapet.  

 Synliggjør og verdsetter ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet.   

 Fokuserer på positive egenskaper hos barna, og barnegruppen. 

 Reflekterer over egne holdninger, verdier og handlinger i møtet med barn. 

 Legger til rette for lek og er tilstede i leken, fysisk og mentalt. 

 Støtter barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser, og finne 

løsninger i konfliktsituasjoner. 

 Er sensitive og følger barnas «pekefinger», og forsøker å tolke barnets 

uttrykk, kroppsspråk og behov. 

 Tar ansvar i de situasjonene barnet ikke er rustet til å ta ansvaret, og er 

sensitive for når barn skal få slippe å velge, slippe å uttrykke seg. 

For å forebygge må barnehagen ha fokus på godt og trygt arbeidsmiljø. Relasjoner og 

samspill mellom personalet har stor betydning for det psykososiale miljøet i 

barnehagen. Trygge ansatte i et inkluderende arbeidsmiljø, er viktig for å utvikle en 

god tilbakemeldingskultur, hvor personalet gir hverandre tilbakemeldinger på 

handlinger og holdninger.  

 SAMARBEID MED FORELDRENE 
Barnehagen skal legge til rette for samarbeid 

og god dialog med foreldrene. På individnivå 

skal barnehagen legge til rette for at 

foreldrene og barnehagen jevnlig kan 

utveksle observasjoner og vurderinger 

knyttet til barnets helse og trivsel, jf. 

Rammeplanen kapittel 5, Samarbeid mellom 

hjem og barnehage. Foreldremøter kan være 

en god arena for å snakke om hva som 

kjennetegner et trygt og godt 

barnehagemiljø, og hvordan barnehagen og 

foreldrene som gruppe kan samarbeide om å 

skape gode forutsetninger for dette. Dette kan barnehagen gjerne planlegge i 

samarbeid med Samarbeidsutvalget (SU). Temaer som kan være aktuelle å drøfte i 

foreldregruppa kan være:  

Si ha det 

5-åringens råd til voksnes arbeid for 

trivsel og inkludering 

 

Gi klem 

5-åringens råd til voksnes arbeid for 

trivsel og inkludering 

 

Rolig start med frokost 

5-åringens råd til voksnes arbeid for 

trivsel og inkludering 

 
Trøste 

5-åringens råd til voksnes arbeid for 

trivsel og inkludering 
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 Hvordan vi forstår mobbing i barnehagen og forstår begrepene i 

lovbestemmelsen. 

 Hvordan foreldrene kan gi tilbakemeldinger på barnets trivsel og opplevelser. 

 Hvordan foreldrene kan vise interesse for/bli kjent med de andre barna og 

foreldrene i barnehagen. 

 Betydningen av at foreldrene snakker positivt om barnehagen.  

 Betydningen av at foreldrene snakker positivt om andre barn når eget barn 

er tilstede. 

 Betydningen av at foreldrene deltar på arrangementer i barnehagen. 

Barnehageloven §42. Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt 

psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt) 

Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på hvordan barna i barnehagen har 

det. 

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. 

Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø, skal barnehagen snarest undersøke saken. 

Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, 

skal barnehagen undersøke saken og så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at 

barnet får et trygt og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse 

som barnehagen selv har satt i gang, viser at et barn ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø. Tiltakene skal velges på grunnlag av en konkret og faglig vurdering. 

Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal 

det stå 

a) hvilke problemer tiltakene skal løse 

b) hvilke tiltak barnehagen har planlagt 

c) når tiltakene skal gjennomføres 

d) hvem som skal gjennomføre tiltakene 

e) når tiltakene skal evalueres 



15 
 

8 AKTIVITETSPLIKT DER BARN IKKE HAR ET TRYGT OG GODT 

BARNEHAGEMILJØ  

 TILTAK OG HÅNDTERING NÅR MOBBING/KRENKELSER ER AVDEKKET 
Aktivitetsplikten skal bidra til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt 

psykososialt barnehagemiljø og er knyttet til spørsmålet om hvordan barnet har det i 

barnehagen.  

Mobbing og begynnende mobbeatferd kan være vanskelig å oppdage. Personalet må 

ha felles forståelse for hva mobbing og krenkende atferd innebærer. Det er viktig å 

være observant på endringer av barns atferd. Det kan være tegn på at noe er galt. Et 

tett samarbeid mellom barnehage og hjem gjør det lettere å fange opp endringer i 

barns atferd. 

Dersom barnehagen får kjennskap til, eller mistanke om at et barn ikke har et trygt 

og godt barnehagemiljø, slår aktivitetsplikten inn. Aktivitetsplikten inneholder 

delplikter og krav til dokumentasjon: 

 

Aktivitetsplikten kan illustreres med denne handlingssløyfen som er brukt i skolenes 

arbeid med opplæringsloven § 9 A. Barnehagene ble kjent med handlingssløyfa 

gjennom felles satsing på inkluderende barnehage- og skolemiljø i Vestby.  

 

 

1. Følge 
med og 
fange 
opp 

2. Gripe 
inn

3. Melde 
fra 

4. 
Under-

søke

5. Sette 
inn tiltak 

og 
evaluere

Delplikter Ansvarlig 
Plikt til å følge med Alle som arbeider i barnehage 
Plikt til å melde fra til styrer og eventuelt eier Alle som arbeider i barnehagen 
Plikt til å undersøke Barnehagen 
Plikt til å sette inn tiltak Barnehagen 
Plikt til å utarbeide en skriftlig plan Barnehagen 

 

Kilde: Bearbeidet etter modell 

presentert av Udir 17.01.2018 

Første samling i pulje 2 for 

satsningen «Inkluderende 

barnehage- og skolemiljø» 
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Det er naturligvis ikke slik at alle former for erting og slåing i barnehagen er mobbing. 

Barn krangler, de utvikler seg, og situasjoner i lek og sosial omgang kan bli vanskelig. 

Dette er ikke nødvendigvis krenkelser eller mobbing eller at barnet opplever at det 

har et utrygt barnehagemiljø. I utgangspunktet er det barnets egen subjektive 

opplevelse som skal lyttes til, for å vurdere når noe er krenkelser eller mobbing. 

Hendelser fra barn og foreldre skal tas på alvor. Retten til et trygt barnehagemiljø er 

en individuell rettighet som er basert på 

barnets subjektive opplevelse. Uansett om en 

henvendelse fra barn eller foreldre kommer 

muntlig eller skriftlig, skal den tas på alvor av 

barnehagen. Terskelen for å anse noe som en 

henstilling skal være lav. Dersom barnehagen 

er i tvil om foreldrene ber om tiltak, skal de 

spørre direkte: Ønsker du/dere at vi skal sette 

inn tiltak? Barnehagen kan og bør på et selvstendig grunnlag vurdere om tiltak skal 

iverksettes. 

Ved mistanke eller kjennskap til 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. 

Alle som arbeider i barnehagen skal varsle om 

krenkelser og mobbing. 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, og observere og følge med for å kunne 

avdekke krenkelser. 

Barnehagen skal ta ansvar og initiativ for å stoppe krenkende atferd, og følge opp i 

ettertid. Styrer har det overordnede ansvar for at barnehagen følger opp saker som 

gjelder det psykososiale miljøet.  

Ingen barn skal mobbe eller bli mobbet i barnehagen. Barns opplevelse av seg selv og 

sin egenverdi utvikler seg i samspill med omgivelsene. Mobbing er alvorlig fordi det 

har store personlige konsekvenser. Av den grunn 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 skal derfor 

være kjent med barnehagens handlingsplan. Styrer skal alltid informeres og være 

delaktig i håndtering av saken. I alvorlige saker skal barnehageeier varsles. Det er 

viktig å møte alle de involverte i en sak med respekt, og personalet skal oppleves som 

trygge og tydelige ovenfor barn og foreldre. Dersom en sak virker fastlåst og 

vanskelig å løse alene, er det viktig å be om veiledning fra barnehageeier, rådgiver for 

bedre barnehage- og skolemiljø, PPT, barnehagemyndigheten eller andre. 

  

Leke med bestevenner 

5-åringens kjennetegn på trivsel og 

inkludering 

 

Besøke hverandre hjemme 

5-åringens kjennetegn på trivsel og 

inkludering 
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9 SKJERPET AKTIVITETSPLIKT HVIS EN ANSATT I BARNEHAGE KRENKER 

ET BARN 

 

 Den skjerpede aktivitetsplikten handler om hvem de ansatte skal varsle, og 
hvor raskt de skal varsle.  

 Den ansatte skal straks melde fra til styrer og barnehagen skal straks 
undersøke saken.  

 De ansatte skal melde fra til barnehageeier direkte ved mistanke om eller 
kjennskap til at styrer krenker et barn.  

 Kravene til ansattes handlinger følger ellers av den vanlige aktivitetsplikten.  
 Når det er ansatte som krenker eller mobber barn skal alltid barnehageeier 

involveres 
 

Når ansatte krenker barn er dette et grovt tillitsbrudd, og i grunnleggende strid med 

personalets rolle i barnehagen. Det er derfor det er opprettet en egen paragraf i 

barnehageloven som understreker at krenkelser av barn fra ansatte er forbudt ved 

lov, og skal føre til en skjerpet aktivitetsplikt.  Bestemmelsen tilsvarer 

aktivitetsplikten i opplæringsloven § 9 A-5. 

Ordlyden «en som arbeider i barnehagen» i denne bestemmelsen skal forstås 

tilsvarende som i § 42. Begrepet krenkelse skal forstås tilsvarende som i § 41 første 

ledd. 

Det gjelder ingen nedre terskel for plikten til å melde fra etter § 43 første ledd første 

punktum. Den som arbeider i barnehagen, skal melde fra til styrer ved enhver 

mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider i barnehagen utsetter eller 

har utsatt ett eller flere barn for krenkelser. Det mest krevende med denne 

formuleringen er «får mistanke om». Det kan være krevende å fastslå når en har 

«mistanke om» at et barn blir krenket. 

Barnehageloven § 43. Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen 

krenker et barn 

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 melde fra til 

barnehageeieren direkte. 

Undersøkelser og tiltak etter § 42 tredje ledd skal iverksettes straks. 
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I utgangspunktet er det opp til den ansatte etter en konkret vurdering å ta stilling til 

om det er grunn til mistanke om at en som arbeider i barnehagen, krenker eller har 

krenket ett eller flere barn. Men det vil alltid gi grunnlag for mistanke dersom ett 

barn selv, eller foreldrene sier at det har skjedd.  

At melding skal gis straks, betyr at personalet skal melde fra til styrer så raskt som 

mulig. Første ledd andre punktum slår fast at styrer skal melde fra til barnehageeier. 

Dette fordi barnehageeier er arbeidsgiver og har det rettslige ansvaret for at barna 

har et trygt og godt barnehagemiljø. 

Sakens alvor tilsier at styrere og barnehageeiere 

som mottar en melding om slike forhold, straks 

skal undersøke forholdene og om nødvendig 

sette inn tiltak. Hvis det viser seg at en ansatt 

faktisk har krenket et barn, må barnehagen 

vurdere ulike tiltak rette mot den aktuelle 

ansatte, etter arbeidsrettslige regler.  

Det er ingen konflikt mellom forvaltningslovens 

regler om taushetsplikt og den skjerpede 

meldingsregelen her. Ikke alle opplysningene vil 

være av en slik art som omfattes av 

forvaltningsloven § 13, og taushetsplikten er 

ikke til hinder for utveksling av opplysninger 

innad i et forvaltningsorgan når utvekslingen skjer for å utføre de oppgavene som 

opplysningene er innhentet for, jf. forvaltningsloven § 13 b. Kanaler for melding til 

barnehageeier må likevel ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet slik at kravene i 

personopplysningsloven ivaretas 

 
Ut fra ordlyden i § 43 og forarbeidene til denne paragrafen, kan det reises spørsmål 

om hva som er krenkelse av et barn. Hva er krenkelser som for eksempel 

utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller trakassering? Hvor går grensen 

mellom krenkelser og uskyldig fleip, god-erting, 

litt røff omgangstone, ubetenksom atferd, 

irettesetting, holding mm. Det er nødvendig 

med en grundig diskusjon av grensene mellom 

hva som er en krenkelse og hva som er kritikk, 

uenighet eller grensesetting. Denne diskusjonen 

bør tas i alle barnehager, og i nært samarbeid 

med barnehageeier og tillitsvalgte.

Hjelpe oss 

5-åringens råd til voksnes arbeid 

for trivsel og inkludering 

 

Kose 

5-åringens råd til voksnes arbeid 

for trivsel og inkludering 

 

Passe på oss 

5-åringens råd til voksnes arbeid 

for trivsel og inkludering 
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Leke familie 

5-åringens kjennetegn på trivsel og 

inkludering 

Spørre hverandre om å leke 

5-åringens kjennetegn på trivsel og 

inkludering 

Ha det gøy 

5-åringens kjennetegn på trivsel og 

inkludering 

 

Glade i hverandre 

5-åringens kjennetegn på trivsel og 

inkludering 
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11 NETTRESSURSER 

RVTS samtale med barn: https://snakkemedbarn.no/laer-mer/gjore/samtaleverktoy/   

Video fra Læringsmiljøsenteret: mobbing i barnehagen 

https://www.youtube.com/watch?v=6YbdNDE4Tos&list=PLJjF5yF6n8FN96axwmDuuk8usk

kPV5kJ t Utdanningsdirektorat 

Nullmobbing.no 

Observasjon og samtale med barn - Barnehagetrivsel.no 

Min stemme 

Mobbing i barnehagen (bokmål, utgave 2019) 

Mobbing i barnehagen (nynorsk) 

Mobbing i barnehagen (nordsamisk) 

Mobbing i barnehagen (arabisk) 

Mobbing i barnehagen (engelsk) 

Mobbing i barnehagen (polsk) 

Mobbing i barnehagen (somali) 

Mobbing i barnehagen (urdu) 

Partnerskap mot mobbing 

Den ene (UNICEF) 

Mobbing i barnehagen – et hefte for deg som jobber i barnehagen 

Påstandsspill 

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/8eac196c6edd4be3a9322e6745212594/pastandsspil

l---informasjon.pdf  

Manual for et trygt og godt skolemiljø ved Vestbyskolene og SFO 

https://www.vestby.kommune.no/getfile.php/4750742.2699.pqbbkmkplqnmwl/Manual+for+et+tryg

t+og+godt+skolemilj%C3%B8+2020.pdf?&force=1  

Kompetansepakke fra Utdanningsdirektoratet: Trygt og godt barnehagemiljø 

https://bibsys.instructure.com/search/all_courses?design=udir#537  

Tør vi snakke om at mobbing skjer i våre barnehager Dialogmodellen 

https://dialogmodellen.no/  

Veileder til kollegasamtaler i arbeidet mot krenkelser og mobbing 

https://dialogmodellen.no/dialogsamtalene/kollegasamtalen  

Snakke med barn https://www.snakkemedbarn.no/ 

https://snakkemedbarn.no/laer-mer/gjore/samtaleverktoy/
https://www.youtube.com/watch?v=6YbdNDE4Tos&list=PLJjF5yF6n8FN96axwmDuuk8uskkPV5kJ
https://www.youtube.com/watch?v=6YbdNDE4Tos&list=PLJjF5yF6n8FN96axwmDuuk8uskkPV5kJ
http://www.udir.no/nullmobbing/
http://www.barnehagetrivsel.no/
http://www.minstemme.no/
https://www.fubhg.no/getfile.php/4503381.1843.jbwksspqwpnaqm/Mobbing-i-barnehagen-2019.pdf
https://www.fubhg.no/getfile.php/2828642.1843.tsdbvbbbdq/Mobbing+i+barnehagen+%28nynorsk%29.pdf
https://www.fubhg.no/getfile.php/3469260.1843.yaxacfxqrr/Mobbing+i+barnehagen+%28nordsamisk%29.pdf
https://www.fubhg.no/getfile.php/2161575.1843.taxpfxetfp/Mobbing+i+barnehagen+%28arabisk%29.pdf
https://www.fubhg.no/getfile.php/2161576.1843.aapeyycbpe/Mobbing+i+barnehagen+%28engelsk%29.pdf
https://www.fubhg.no/getfile.php/2161577.1843.vtdwaqxfvd/Mobbing+i+barnehagen+%28polsk%29.pdf
https://www.fubhg.no/getfile.php/2681970.1843.erawsqyfyf/Mobbing+i+barnehagen+%28somali%29.pdf
https://www.fubhg.no/getfile.php/2681971.1843.wcquvbputt/Mobbing+i+barnehagen+%28urdu%29.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/95ef678cc8c7454fb45e3f57826dd461/partnerskapmotmobbing.pdf
http://www.denene.no/Inspirer+andre/Den+ene-pakkene/foreldrepakke-barnehage
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0006/ddd/pdfv/210592-mobbing_skjerm_bokm.pdf
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/8eac196c6edd4be3a9322e6745212594/pastandsspill---informasjon.pdf
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/8eac196c6edd4be3a9322e6745212594/pastandsspill---informasjon.pdf
https://www.vestby.kommune.no/getfile.php/4750742.2699.pqbbkmkplqnmwl/Manual+for+et+trygt+og+godt+skolemilj%C3%B8+2020.pdf?&force=1
https://www.vestby.kommune.no/getfile.php/4750742.2699.pqbbkmkplqnmwl/Manual+for+et+trygt+og+godt+skolemilj%C3%B8+2020.pdf?&force=1
https://bibsys.instructure.com/search/all_courses?design=udir#537
https://dialogmodellen.no/
https://dialogmodellen.no/dialogsamtalene/kollegasamtalen
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 LITTERATUR FOR BARN 
Bergström, Gunilla (1979): Albert og udyret. Cappelen Damm. 

Bergström, Gunilla (1984): Hvem kan redde Albert Åberg? Cappelen Damm. 

Bergström, Gunilla (1985): Albert og Milla. Cappelen Damm. 

Bringsværd, Tor Åge (2001): Karsten liker å danse. Cappelen Damm. 

Bringsværd, Tor Åge (2004): Når to er sinte på hverandre. Gyldendal Norsk Forlag. 

Brænne, Bendik, Kaia, Trond (2010): Fremmed. Aschehoug. 

Brænne, Trond (2005): Venner. Aschehoug. 

Bøttinger, Tone Lie (2001): Min storebror apen. Aschehoug. 

Clark, Emma Chichester (2010): Slutt å erte! Go’boken Sandvik. 

Eriksson, Eva (1987): Den nye jakka. Aschehoug. 

Færden, Else (1992): Den stygge drageungen. Cappelen 

Guido van Genechten (2000): Rikki. Aschehoug. 

Novotny Hunter, Jana (2001): Jeg har følelser. Avenir forlag. 

Jensen, Gry Kappel (2009): Wilbur, den gule katten. Turbine forlag. 

Klefelt, Lena (1996): Otto og Joppa. Gyldendal Tiden. 

Leer-Salvesen, Paul (2001): Fy fabian. Barnas forlag. 

Ljungqvist, Stefan (2006): Piggtråd-Pelle. Damm. 

Lund, Ingrid (2014): Mattias er alene. Portal. 

Mathiesen, Egon (2001): Pusen med de blå øynene. Fabula. 

Nerheim, Janne (2015): Englatrollet Elea. Forlaget Elea. 

Otterlei, Camilla (2015): Kunsten å møte en bjørn. Mangschou A/S. 

Pedersen, Morten N. (2010): Bo blir til overs. IKO-Forlaget. 

Rempt, Fiona (2007): Super-venner. Fortellerforlaget. 

Rohde, Hanne Kristin (2011): Kråka som hadde høydeskrekk. CF informasjon AS. 

Stai, Kari (2016): Jakob og Neikob. Det Norske Samlaget. 

Stenberg, Birgitta (1992): Billy og sinte Lotta. Cappelen. 

Stenberg, Birgitta (1990): Bjørn drar på landet. Cappelen. 

Wänblad, Mats (1996): Lilleving. Cappelen.   

  

Eventyr: Den stygge andungen, Snøhvit, Askepott 
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12 IDÉBANK 

Barnehagene arbeider selvstendig med å skape og opprettholde et trygt og godt psykososialt miljø 

for sine barn, og de har ulike innfallsvinkler og arbeidsmetoder. Det finnes mye nyttig fagstoff og 

materiell til bruk i arbeidet. Her følger en liten idébank 

Sjekklistene er tenkt som utkast som kan bearbeides til egen barnehage. Rutiner finnes i PBL Mentor 

HMS for kommunale barnehager https://pblmentor.no/hms/  

  

https://pblmentor.no/hms/
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 BARNEHAGENS RUTINER FOR FOREBYGGING AV MOBBING  

 Oppgave  Tidspunkt  Ansvar  Kommentar Gjennomført 
dato 

1 Barnehagen gjennomgår handlingsplanen og 
dokumenterer barnehagens forståelse for 
Hva er et godt psykososialt barnehagemiljø? 
Hvordan sikre barnas perspektiv? 
Hva er krenkelser? 
Hva er terskelen for å gripe inn og hvordan 
gjør vi det? 
Når skal styrer varsles? 
Hvordan jobber hver og en av oss? Hvilken 
rolle har jeg i barnas barnehageliv? 

Barnehagestart 
Ved ansettelser 
i løpet av året 

Styrer Alle ansatte får 
tilgang til 
planen på 
forhånd 

 

2 Opplæring og informasjon til alle nyansatte 
om regelverket i barnehageloven kapitel VIII 
og handlingsplanen 

Ved ansettelse Styrer   

3 Foreldre informeres om handlingsplanen 
 
 

Høst 
 
Ved oppstart 
 

Styrer og 
pedagogisk 
leder 

Alle foreldre 
får tilgang til 
planen på 
forhånd 

 

4 Kontinuerlig vurdering er barnas 
psykososiale miljøet med bakgrunn fra 
kartlegging/observasjon og informasjon fra 
foreldre og barn. 

Løpende,  
på avdelings/ 
gruppe-møter 
 

Pedagogisk 
leder 
 
 
Styrer 

  

5 Barnehagens planer og tiltak for 
forebyggende og holdningsskapende arbeid 
gjennomsyrer og etterleves i 
barnehagehverdagen. 

Årsplan 
Løpende 

Styrer    

6 Barnehagen evaluerer sitt forebyggende og 
holdningsskapende arbeid hvert år. 
Evaluering og endringer i eget arbeid foretas 
i personalmøte og samarbeidsutvalg 

Vår Styrer    

7 Vi bruker ulike metoder (case, 
påstandsbilder) for å øve oss på å oppdage 
og forebygge mobbing og krenkende atferd. 

Jevnlig 
Personalmøter/ 
avdelingsmøter 

Styrer/ 
pedagogisk 
leder 

  

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

Høst Pedagogisk 
leder 

  

9 Barnesamtaler/ trivselssamtaler Høst / vår Pedagogisk 
leder 

  

10 Kartlegging/observasjon av ansattes 
aktiviteter og prioriteringer i hverdagen. 
Felles oppsummering på personalmøte 

Vår Styrer    
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 RUTINER FOR Å AVDEKKE KRENKELSER ELLER MOBBING 

Skjema 2 – rutiner for å avdekke krenkelser eller mobbing   

Rutine 
Årlig trivselssamtale med alle 5 – åringene, eventuelt 4-åringene 
 
Innhold: Barnets opplevelse av trivsel, trygghet og tilhørighet 

Før 
foreldresamtaler 

Ansvarlig 
pedagogisk leder 

Rutine 
Foreldresamtale 
Innhold: Barnets trivsel og trygghet og tilhørighet i barnehagen i 
samtale med foreldrene, eventuelt andre temaer 

To ganger i året 
eventuelt flere 
ganger ved 
behov 

Ansvarlig 
pedagogisk leder i 
samarbeid med 
foreldrene 

Rutine 
Ukentlig lek og samspillsobservasjoner av enkeltbarn og barnegrupper 
 
Innhold: 
Alle ansatte foretar observasjoner gjennom uken og notere ned det 
de finner viktig å ta med videre til drøfting og refleksjon. 
 
Hva ser vi spesielt på: 
Hvilke barn leker sammen? 
Hvordan leker de og hva leker de? 
Asymmetri i lekerelasjonen? Noen som alltid bestemmer? 
Noen som er utenfor? 
Er det barn som ofte er i konflikt? 
Hvordan løser barna uenigheter? 
Noen barn som trekker seg raskt ut av leken? 
God lek og gode samspillsrelasjoner? 
Personalets tilstedeværelse? 
Hvordan gripes det inn ved konflikter? 
 

I det daglige Ansvarlig 
pedagogisk leder i 
samarbeid med det 
øvrige personalet 

Rutine 
Refleksjonstid i møter 
 
Innhold: 
Observasjoner av barn og grupper med barn gås gjennom og 
eventuelle tiltak fattes 
 

Fast punkt på 
møter 

Ansvarlig 
pedagogisk leder i 
samarbeid med det 
øvrige personalet 

Rutine 
Refleksjonsgrupper/ veiledningsgrupper 
 
Innhold: 
Situasjoner med barn i lek og samspill 

Etter egen plan Ansvarlig: Styrer 
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 BARNESAMTALE 
 

Dato:   Barn: 

Tema: Komme til barnehagen 

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? 

 

 

Tema: Lek inne 

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? 

 

 

Tema: Lek ute 

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? 

 

 

Tema: Garderoben 

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? 

 

 



27 
 

 

Tema: Måltider  

Hvordan er frokosten her i 
barnehagen? 

 

Hvordan er lunsjen?  

Hvordan er fruktmåltidet?  

Er det noe som kunne vært 
annerledes? 

 

 

Tema: Vennskap 

Har du det bra i 
barnehagen? 

 

Hvorfor har du det bra/ikke 
bra? 

 

Hvem leker du mest med her 
i bhg? 

 

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

 

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

 

Er det sånn at alle kan 
bestemme i leken? 

 

Hva skjer når dere ikke er 
enige i leken? 

 

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? 

 

Tema: Voksne 

Er det noen voksne du liker 
godt å være sammen med 
her i barnehagen? 

 

Hva gjør den voksne som du 
liker så godt? 

 

Andre?  
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 KARTLEGGING AV BARNS AKTIVITET I FRILEKSPERIODEN 

 

Navn på observatør: 

Årstall: 

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 
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 OBSERVASJON AV BARN OG BARNEHAGEANSATT I UTETIDEN  
 

Hensikt med skjemaet: Hvor er personalet i utetiden på utelekeplassen, eventuelt hvor er den 

enkelte av personalet 

Observatør: 

Observasjon av: 

Uke og årstall: 

AKTIVITETER/ SITUASJONER mandag tirsdag onsdag torsdag fredag samlet 

Med barn i sandkasse             

Ved lekestativ med barn             

Huske             

Organisert lek             

Samtale med barn             

Ball-lek med barn             

Voksen med voksen             

Alene              

Samtale med foreldre             

Annet: 
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 EGENVURDERING AV MILJØET I BARNEHAGEN 

 

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

Arbeider vi for at hvert barn skal utvikle 

trygg tilknytning til sine omsorgspersoner 

i barnehagen gjennom trygghet, 

forutsigbarhet og stabilitet? 

    

Er vi anerkjennende og støttende til 

barnas initiativ? 

        

Blir alle barn lagt merke til i like stor 

grad, uavhengig av type personlighet 

(innad- eller utadvendt)? 

        

Får enkelte barn jevnlig mer positiv 

oppmerksomhet 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 noen 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?  

        



31 
 

Er miljøet i barnehagen preget av 

omsorg, anerkjennelse, 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, oppmuntring og glede?  

        

 

  



32 
 

 OBSERVASJON AV ANSATTES AKTIVITETER OG PRIORITERINGER I HVERDAGEN 

 

Observatør Dato Situasjon 

Uke nr:  Start kl. Observasjon nr: 

 

Beskrivelse av voksnes atferd Navn på den voksne Utfyllende kommentar 

1. 

Den voksne er sammen med 

andre voksne 

    

2. 

Den voksne er opptatt med 

praktisk arbeid 

    

3. 

Den voksne er sammen med 

barn, men er ikke engasjert. 

    

4. 

Den voksne er opptatt med 

aktivitet sammen med 

barn/gruppe 

    

5. 

Den voksne leker sammen med 

barn/gruppe 

    

6. 

Den voksne stimulerer barns 

rollelek—kommer med innspill, 

bidrar til leken 
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  EGENVURDERING BARNEHAGENS PSYKOSOSIALE MILJØ - PERSONAL 

 
 Ja/ 

alltid 
Ofte Ønskes 

mer av 
Nei/ 
aldri 

Reflekterer vi jevnlig over egen praksis i forhold til felles mål 
og verdier for vår barnehage? 

    

Har vi fokus på trivsel, likeverd og inkluderende fellesskap? 

    

Er miljøet blant personale og barn preget av gjensidig 
omsorg, anerkjennelse, varme og respekt? 

    

Er miljøet preget av trygghet med rom for humor, 
spontanitet, oppmuntring og glede? 

    

Er det rom for undring, spørsmål, uenighet og diskusjon? 

    

Legger vi til rette for et godt samarbeidsklima mellom 
personalet og alle foreldrene / foresatte? 

    

Har vi kompetanse og felles forståelse for hvordan vi skal 
forebygge og stoppe krenkelser og mobbing blant barna? 

    

Vet vi hva barnehageloven sier om mobbing og krenkelser, 
og hvordan vi skal håndtere det dersom noen blant de 
ansatte krenker eller mobber et barn? 
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  BEVISSTHET FØLELSER 

 

 

  HUMØR 

 

 Høgskolen i Innlandet og PBL; Barnas verneombud 
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  SELVREGULERING 

 

  DOMINANS 

 

Høgskolen i Innlandet og PBL, Barnas verneombud 
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  PROSOSIALE HANDLINGER 

 

  KOMMUNIKASJONSSTIL 

 

 

Høgskolen i Innlandet og PBL; Barnas verneombud 
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  KOMMUNIKASJON MED 

 

  LEDERSTIL 

 

Høgskolen i Innlandet og PBL, Barnas verneombud 
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  LEKEFERDIGHETER 

 

  REAKSJON VED MOTSTAND 

 

 
Høgskolen i Innlandet og PBL; Barnas verneombud 
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  GARNNØSTE 
Individuell undersøkelse  

GARNNØSTE 

Å undersøke kvalitet i relasjoner i barnehagen kan gjøres på flere måter. Det er for eksempel mulig å 
undersøke personalets relasjoner til barna ved personalets selvrapportering, og det er det vi legger 
opp til her. Dette forutsetter åpenhet og trygghet i personalgruppa slik at alle kan ha tillit til at deres 
selvvurderinger ikke blir brukt mot dem i en annen sammenheng. Vi tar det for gitt at dere har en slik 
åpenhet og trygghet blant de ansatte.  

Du skal plassere alle barna i din avdeling/gruppe/base fra innerst til ytterst i garnnøstet. Aller innerst 
skriver du navnet til det barnet du selv vurderer at du har best relasjon med. Dette barnet er oftest i 
sentrum for din oppmerksomhet og omtanke. Dette kan for eksempel være ensbetydende med at du 
reagerer med varme eller glede når du tenker på barnet, det er lett å ta barnets perspektiv, du 
oppsøker barnet selv om du ikke må, du snakker lett med barnet og her lett for å gi ros og 
oppmerksomhet til barnet. Selv når du føler deg utfordret av noe barnet sier eller gjør, responderer 
du på en positiv og konstruktiv måte. 

Lengst ut i garnnøstet plasserer du det barnet du har svakest relasjon til. Dette barnet befinner seg i 
periferien for din oppmerksomhet og omtanke. Du har av en eller annen grunn ikke særlig mye med 
barnet å gjøre, og du er ikke så ivrig på å undersøke hvorfor det forholder seg slik. Du oppsøker ikke 
barnet annet enn av plikt, du opplever kanskje egne negative reaksjoner på ting barnet sier eller gjør, 
og du synes det er vanskelig å gi ros eller annen positiv feedback til dette barnet. Det kan også være 
at ditt samvær med barnet er preget av konflikter. Det er ikke sikkert at det fins noe barn som passer 
inn i denne kategorien, men prøv å være litt kritisk til deg selv, og finn et barn som du må plassere 
ganske langt ut i spiralen. 

De andre barna plasserer du mellom det innerste og det ytterste barnet. Du kan gjerne plassere flere 
barn på nesten samme sted, dersom du syns det er vanskelig å skille mellom alle. Du liker også barna 
midt mellom innerst og ytterst, men har ikke like mye befatning med han/henne som med barna du 
har innerst.  Det kan også være at du kjenner på at barnet ikke vekker samme empati i deg, av og til 
kan barnet virke litt irriterende og du tenker at han/hun klarer seg godt uten at du er «tett på». 

Oppgaver 

Denne undersøkelsesmetoden er bearbeidet etter Kristin Rydjord Tholins beskrivelse 
i Profesjonsetikk for barnehagelærere (Tholin oppgir Sigsgaard, Rasmussen og Smidt (1999) som 
opprinnelig kilde). Hun sier at poenget er å gjøre personalet bevisst på sitt eget forhold til barna, og 
eventuelt avdekke om enkeltbarn kanskje ikke får den omsorgen og voksenkontakten de har krav på. 
Det blir viktig at personalet er i stand til å erkjenne at de kan ha utfordringer i enkelte relasjoner og i 
neste omgang stiller spørsmål til hvorfor det forholder seg slik. Oppgavene under tar utgangspunkt i 
utfylte garnnøster. 

1. Individuell refleksjon 

 Hva tenker du om resultatet? 
 Var det vanskelig å sette barn lengst ut i spiralen? 
 Tror du at noen av de andre ansatte på avdelingen/gruppa/basen har disse barna langt inn i 

sin spiral? 
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OBS: Denne øvelsen handler ikke om å avsløre at vi ikke opplever at vi har identisk relasjon til alle 
barn. Det vil alltid være forskjeller i relasjoner, noe annet ville vært unaturlig. Poenget er å tenke 
over hvordan det er å være et barn som mange av de ansatte har langt ut i sin spiral.  

2. Sammenlign garnnøster 

Dere skal nå sammenligne skjema med hverandre. Før gjerne inn alles svar på et felles skjema (for 
eksempel med ulik farge for hver ansatt, og med bare initialene til barna for å få plass) sånn at dere 
får en felles oversikt. 

 Er det noen barn som er langt inn mot midten i garnnøstet til alle ansatte? 
 Er det noen barn som er langt ut mot ytterkanten i garnnøstet til alle? 
 Hvorfor er det sånn? 

Barn som er langt ute i garnnøstet til alle eller de fleste av de ansatte, kan gå i barnehagen uten å 
oppleve den omsorgen og voksenkontakten de har krav på. Hva tenker dere om dette? Hva gjør dere 
med dette? 

Lykke til! 

  

Høgskolen i Innlandet og PBL, Barnas verneombud 
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12.19.1 Skjema garnnøste 

 

 

Høgskolen i Innlandet og PBL; Barnas verneombud 


