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Innledning 

 

Barnehageloven sier at: «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. Rammeplanen sier at i barnehagen skal barna få oppleve seg selv som 

verdifulle, få venner og bidra til et sosialt fellesskap. 

FN sin barnekonvensjon sier at barn har rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, 

omsorg, beskyttelse og selvrealisering.  

De siste årene har det vært et økende fokus på mobbing i barnehagen. Det har vært 

omdiskutert å benytte ordet «mobbing» i forhold til barnehagebarn, men dette er nå et 

innarbeidet begrep også i barnehagen. Forskningsrapporten «hele barnet –hele løpet» 

(2015) viser at mobbing foregår også i barnehagen, og samtidig viser det seg at barn som 

opplever å bli mobbet og utestengt fra fellesskapet opplever lite støtte fra de voksne i 

barnehagen. 

Ihle barnehage ønsker å ha en handlingsplan mot mobbing som skal være et levende 

dokument, og det er ledelsen i barnehagen som har ansvar for at det jobbes systematisk og 

godt med å skape et godt og inkluderende miljø for alle barn. Vi velger å ikke bruke 

betegnelsene «offer» eller «mobber» i denne handlingsplanen. Dette velger vi å gjøre fordi vi 

ikke ønsker å gi noen barn et stempel som kan følge de.  

Vi velger å betegne alle involverte parter som barn, som har rett til, og krav på at de blir 

ivaretatt av voksne i barnehagen og får være en del av et miljø som tar vare på alle. Begge 

parter i saker som omhandler mobbing og krenkelser vil ha behov for støtte og hjelp på 

vegen videre. 

Vi ønsker at Ihle barnehage skal være et godt og trygt sted å være for alle barn. 
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Hva er mobbing i barnehagen? 

 

Begrepet mobbing defineres på ulike måter. Ihle barnehage har valgt å bruke følgende 

definisjon: 

 «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, 

2015) 

Denne definisjonen legger vekt på at alle barn har rett til å være en del av fellesskapet, noe 

som også er nedfestet i Rammeplanen.  

Med krenkelser mener vi ord eller handlinger begått av barn eller voksne, som oppleves som 

negative eller sårende av andre. Krenkende adferd er uavhengig av intensjonen bak.  

Mobbing blant små barn forebygges ved at voksne er oppmerksomme på det enkelte barns 

trygghet, trivsel og samspill i barnegruppa. 

I barnehagen vil det være veldig viktig at de voksne er observante på de sosiale mønstrene i 

gruppa, og tidlig avdekke uheldige samspillsmønstre der et eller flere barn blir på en eller 

annen måte krenket, mobbet eller fratatt muligheten til deltakelse i lek og aktiviteter. 

 

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 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 tiltaksplan iverksettes. 
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Det er de voksne som har ansvaret for barns trivsel 

 

Det er alltid de de voksne som har ansvaret for relasjonene i barnehagen.  

Personalet skal være støttende til stede når barna bygger relasjoner, deltar i samspill og 

tilegner seg og videreutvikler ferdigheter som gjør samhandlingen mellom dem trygg og 

positiv. (Utdanningsdirektoratet)  

De voksne 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. Det viktigste for å forebygge og oppdage mobbing er å ha voksne som 

tør å se hva som foregår. 

Rammeplanen fastslår at personalet skal:  

• støtte barn i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i 

konfliktsituasjoner 

• forebygge og stoppe diskriminering, mobbing og krenkelser og hindre uheldige 

samspillsmønstre 

 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. 

Det er de voksnes ansvar å skape et inkluderende miljø i barnehagen, der alle barn føler at 

de hører til, opplever vennskap, glede og opplevelsen av å være en del av fellesskapet. 

Dette arbeidet vil være den viktigste forebyggingen av mobbing og krenkelser.  

 

Voksne kan også mobbe eller krenke barn 

 

Voksne kan også bidra til å mobbe/krenkebarn gjennom væremåte, ord og handlinger. 

Kunnskap og bevissthet rundt egen væremåte og hvordan man er som rollemodell 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, 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.  

De voksne i barnehagen skal jevnlig og systematisk reflektere over seg selv i samspill med 

barn, og hvordan deres relasjoner med barna er.        
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Leken er viktig for trivsel og vennskap 

Lek og vennskapsrelasjoner er viktig for barns trivsel og forebygger mobbing i barnehagen 

(Lund et al. 2015). 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. Å 

få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. 

Vennskapsforhold kan være en beskyttende faktor i forhold til mobbing, og det er derfor viktig 

å ha fokus på lek og vennerelasjoner. Barns adferd kan være medvirkende til om de blir valgt 

eller ikke valgt til lek. Dermed vil fokus på, og utvikling av barnas lekekompetanse være en 

viktig del av det forebyggende arbeidet mot mobbing og krenkelser i barnehagen. Dette vil 

gjelde for alle barn. Barnet som krenker andre vil også ha behov for hjelp og støtte for å 

utvikle sin lekekompetanse i en mer positiv og inkluderende retning. 

Leken har en særlig egenverdi, og er en viktig del av barnekulturen. Et av barndommens 

særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement kan finne sted.  

Rammeplanen sier at leken skal ha en framtredende plass i barnehagen. Et trygt og 

inkluderende miljø i barnehagen er grunnleggende for at barn utfolder seg i lek.  

I Ihle barnehage skal leken være i sentrum for alt vi gjør, og vi legger stor vekt på at barna 

skal få rikelig med tid til å leke. De voksne må tilrettelegge for både barnas frie lek og 

voksenstyrt lek og aktivitet. All læring i barnehagen skal ha en leken tilnærming, og 

personalet må stimulere til et allsidig og godt lekemiljø. De voksne i barnehagen må hjelpe 

barna til å etablere nye vennerelasjoner og bevare gryende eller etablert vennskap. 

«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.»   (Udir, 2012)     

 

Sosial kompetanse og danning 

Sosial kompetanse handler om å fungere sammen med andre mennesker på en positiv 

måte. Hvordan vi snakker sammen, håndterer konflikter, etablerer og beholder vennskap, 

takler utfordringer og motgang, forstår humor, lekekompetanse, følelseshåndtering, utvikle 

tro på seg selv og andre, utvikle respekt for andre og alt vi har behov for, for å kunne fungere 

på en god måte i fellesskap med andre. 

Danning har erstattet oppdragelse i Rammeplanen, og handler om å legge grunnlag for 

kritisk tenking og deltakelse i demokratiske fellesskap. Det handler om at barn skal erfare at 

de er verdt noe, at vi skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden 

med støtte, anerkjenne, utfordre og følge opp. Der oppdragelse handler om å overføre et sett 

med vedtatte verdier og sannheter til neste generasjon uten så mye rom for kritiske 

spørsmål, handler danning mer om å utvikle evne til kritisk evne og selvstendig tenking, men 

også å hjelpe barna til å forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. 

Både og utvikle god sosial kompetanse og være i en kontinuerlig danningsprosess er 

avgjørende for å lykkes i arbeidet mot mobbing og krenkelser. 
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Forventinger barnehagen har til foreldrene og hva kan foreldrene 

forvente av barnehagen 

 

Dersom barnehagen får mistanke om at det forekommer utestenging og mobbing i 

barnehagen skal foreldrene involveres. Det er også viktig at foreldre melder fra til 

barnehagen dersom de opplever utestengelse og mobbing av barn.  

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 fra Ihle barnehage:  

• Foreldrene får informasjon om hvordan barnehagen arbeider for å forebygge mobbing. 

Handlingsplanen ligger ute på barnehagens hjemmeside slik at alle har tilgang på 

informasjonen. 

• Vennskap og mobbing blir tatt opp i foreldre-samtalene.  

• Foreldrene blir møtt og tatt på alvor dersom foreldrene melder fra om bekymring.  

• Barnehagen tar kontakt dersom personalet opplever at ditt barn har blitt utsatt for, eller har 

forårsaket en uønsket hendelse.  

• 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. 

 

Dette forventer barnehagen fra foreldrene:  

• Foreldre kontakter pedagogisk leder eller styrer og ber om en samtale for å snakke om 

deres uro. Det samme gjelder om foreldre er urolig for at deres barn har en atferd som kan 

påvirke samspillet med andre barn negativt. Disse samtalene skal skje utenfor barnas 

hørevidde.  

 Foreldre melder fra om man opplever at andres barn blir mobbet/krenket. 

 •  Foreldre er varsomme med hva som blir sagt mens barna hører på, foreldre er viktige 

rollemodeller.  

• Foreldre snakker positivt hjemme om barnehagen, de ansatte, de andre barna i 

barnehagen og deres foreldre. 
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Vedlegg 1: 

Rutine for forebygging av mobbing i barnehagen 

 

RUTINE FOR FOREBYGGING AV MOBBING I BARNEHAGEN 

 

Tiltak Ansvar Dato 

Personalet gjennomgår handlingsplanen, drøfter 

innholdet, og dokumenterer hvordan den skal inngå 

som en del av det daglige arbeidet 

 

Styrer 

 

Ved barnehagestart 

Opplæring og informasjon til alle nyansatte om Ihle 

barnehage sin handlingsplan mot mobbing 

 

Styrer/ped.leder 

 

Ved ansettelse 

Alle foreldre informeres om handlingsplanen mot 

mobbing i barnehagen 

 

Styrer 

 

Årlig 

Personalet vurderer relasjonen til barna i 

barnehagen (sjekkliste) 

 

Styrer/ ped.leder 

 

Årlig 

Barnehagen evaluerer arbeidet jevnlig.  

Alle 

 

Minimum årlig 

Personalet jobber med temaer knyttet til 

betydningen av egen væremåte og voksenrollen 
 

Styrer 

 

Kontinuerlig 

Barnehagen har gode rutiner for oppfølging av 

barns trivsel og utvikling 
Ped.leder/styrer Jevnlig 

Foreldrene involveres og deltar i arbeidet om 

forebygging av mobbing i barnehagen. Dette er 

jevnlig tema på foreldremøter, møter i 

samarbeidsutvalget og på foreldresamtaler. 

 

Styrer 

 

Ped.leder 

 

Kontinuerlig 

 

2 ganger i året 
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Vedlegg 2: 

Tiltaksplan dersom mobbing skjer 

RUTINE FOR FOREBYGGING AV MOBBING I BARNEHAGEN 

 Det skal gripes inn og tiltak skal igangsettes straks mobbing avdekkes. 

 Det skal skrives referat fra alle møter 

Tiltak Ansvar Gjennomført 

Sign og dato 

Personalet 

Ped.leder og styrer skal informeres dersom man 

oppdager mobbing. Den som oppdager dette skal 

beskrive dette så konkret som mulig. 

 

Den som oppdager 

mobbingen. 

 

 

De ansatte på avdelingen, evt alle ansatte 

informeres. 

Ped.leder og styrer 

vurderer hvor mange 

som skal informeres. 

 

 

Personalet vurderer sammen hva som er 

årsakene til hendelsene, og hva som evt bidrar til 

at hendelsene gjentas. 

 

Ped.leder 

 

 

Tiltak settes i gang utfra refleksjon og vurdering 

tatt i personalgruppen rundt hva som er årsak. 

Tiltaksplaner lages for begge parter. 

 

Ped.leder 

 

 

Vurdere behov for bistand fra andre. Eks TIT, 

drøftingsteam, helsestasjon m.m 

Ped.leder/styrer  

Barna 

Snakke med de aktuelle barna om det som har 

skjedd. Ikke med begge parter samtidig. 

 

Ped.leder er ansvarlig 

for sin avdeling. Styrer 

overordnet ansvar. 

 

 

Be barna komme med forslag til hva som kan 

gjøres med situasjonen. Ikke begge parter 

samtidig. 

Ped.leder  

Sammenfatt det barna foreslår og sier med 

personalet sin vurdering 

Ped.leder   

Foreldre:  

 Informer foreldrene om situasjonen og 

planlagte samtaler med barn. 

 Foreldre til de aktuelle barna innkalles til 

et møte der de informeres og taes med 

på råd. Avhenger av situasjonen. 

 

Ped.leder er ansvarlig 

for sin avdeling. Styrer 

overordnet ansvar. 

 

 

Evaluering: 

Evaluer etter 1 mnd, deretter etter 3 mnd. Evt 

videre tiltak 

 Samtale med barna, vurdere behovet 

 Skriftlig informasjon og samtale med 

foreldre. 

 Evt videre tiltak 

 

Ped.leder på aktuell 

avdeling. Styrer er 

overordnet ansvarlig. 
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Vedlegg 3: Referat fra møte dersom mobbing skjer 

 

REFERAT FRA MØTE DERSOM MOBBING SKJER I BARNEHAGEN 

Dato: 

Tilstede på møtet var: 

Dato for oppfølgingsmøte: 

Skjemaet skal oppbevares i barnets mappe (evt. kopi til foreldre). 

 

1. Initiativ og Bakgrunn for samtale: 

Si noe om hvem som tok initiativ (foreldre/barnehagen) og på hvilken bakgrunn  

 

 

2. Saksbeskrivelser 

Hvordan opplever barnehagen saken? 

 

 

 

Hvordan opplever foreldrene saken? 

 

 

 

3. Sette opp tiltak og fordele ansvar for hva som skal skje videre  

Tiltak  Ansvar 

På møtet settes det opp liste over tiltak, 

både i bhg og hjemme hvis aktuelt.  

 

 

Skal avklares hvem som har ansvar for at 

tiltakene følges opp. 

 
 

Underskrift ansatte       Underskrift foreldre  

……………………………………                          ……………………………………….. 
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Vedlegg 4: Sjekkliste – de voksnes relasjoner til barna 

 

DE VOKSNES RELASJONER TIL BARNA –SJEKKLISTE 

Brukes som egenrefleksjon og felles i personalgruppa 

Spørsmål Egen refleksjon 

Er jeg anerkjennende og støttende i forhold til 

alle barnas initiativ? 

 

 

Er mitt samspill med barna preget av dialog med 

åpne spørsmål eller er det mer beskjeder og 

kontroll mot noen av barna? 

 

Ser jeg alle barna eller, eller er det noen jeg 

overser? 

 

 

Er det noen barn hos oss som etter de slutter i 

bhg vil si jeg ikke likte de? 

 

 

Er det noen barn jeg gir stadig positiv 

oppmerksomhet, mens andre får hovedsak mer 

negativ oppmerksomhet? 

 

 

Er det slik at jeg lettere tror på bestemte barns 

forklaringer i konflikter enn andres? 

 

 

Griper jeg inn i konflikter/utestenging, eller skjer 

det at jeg velger å overse det? 

 

 

Tar jeg kontakt med alle barna, eller er det noen 

jeg ofte unngår/velger? 

 

 

Har jeg større tålmodighet med enkelte barn enn 

andre? 

 

 

Er jeg bevisst forskjellen på humor og ironi? 

 

 

Er jeg en god rollemodell for barna? 
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Vedlegg 5: forslag til barnebøker 

 

FORSLAG TIL BARNEBØKER 

 

Boktittel Forfatter 

Mathias er alene Ingrid lund 

Odd er et egg Lisa Aisato 

Fugl Lisa Aisato 

Hvem kan redde Albert Åberg Gunilla Bergstrøm 

Når to er sinte på hverandre Tor Åge Bringsværd 

Venner Brenne/Dybvig 

Jeg har følelser Hunter/Porter 

Supervenner Fiona Rempt 

Albert og udyret Gunilla Bergstrøm 

Skal vi være venner From/ Mølbak 

Karsten liker å danse Tor Åge Bringsværd 

Fremmed Kaia, Bendik og Trond Brænne/Per Dybvig 

Engletroll Janne Nerheim 

Wilbur –den gule katten Gry Kappel Jensen 
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