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INNLEDNING

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

Voksne har en etisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen.
Barn fortjener en barndom preget av vennskap, inkludering, gode opplevelser og nære og
trygge relasjoner til både voksne og de andre barna. Erfaringer fra barnehagen viser at
mobbeatferd forekommer, men at barn i barnehagealder ikke forstår at deres handlinger
kan påvirke andre barn i barnehagen. En bør derfor drøfte begrepet mobbing og
mobbeatferd på en annen måte enn det gjøres for barn i skolealder (Idsøe/Roland 2017).
Mobbing eller mobbeatferd hører ikke hjemme i den gode barndommen.

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at
barn får ta del i og medvirker i et fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i
barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt,
likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse.
Rammeplanen, 2017

Arbeidet for å fremme prososiale ferdigheter og stoppe krenkelser og mobbeatferd i
barnehagen krever sensitive voksne med reflekterte tilnærminger og strategier.
Barnehagens ledelse har ansvar for at arbeidet prioriteres. Klart uttrykte mål og
forventninger til sosialt kompetent atferd hos både voksne og barn må nedfelles i
barnehagens planer.
For at alle barn skal oppleve trygge og gode dager i barnehagen, er det avgjørende at de
ansatte har kompetanse på å forebygge krenkelser og mobbing, gjenkjenne det når det
skjer, og vite hvordan en skal ta tak i det. Alle voksne bør kjenne til barnehagens krav og
forventninger til sosialt kompetent atferd. Utvikling av sosial kompetanse krever at
barnehagen og foreldrene samarbeider nært. Nært samarbeid er også en forutsetning om
mobbeatferd observeres.
Haugesund kommune
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OM PLANEN

Planen er:







et styringsdokument for virksomhet for barnehage i Haugesund Kommune
en veiledning til de private barnehagene i Haugesund
beskrivende for hva vi skal se etter for å gjenkjenne mobbeatferd blant barn og voksne
en oversikt over tiltak dersom mobbeatferd forekommer
en informasjon og veileder til foreldre med barn i barnehage i Haugesund Kommune
en orientering til politikerne om hvordan kommunen kan bidra i implementering av
rammeplanen.

Planen bygger på:
 Barnehageloven, §1 og §3 og §§ 41,42 og 43 (gjeldende fra januar 2021)
 Barnekonvensjonen, FN`s barnekonvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989
 Barns trivsel – voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen –
Utdanningsdirektoratet
 Grunnlagsdokument for arbeidet med barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre
krenkelser, Utdanningsdirektoratet (revidert utgave 2017)
 Kvalitetsplan for barnehagene i Haugesund (tidl. Strategiske kompetanseplan)
 Miljø og helse i barnehagen, veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler, helsedirektoratet
 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Utdanningsdirektoratet (2017)
 Revidert nasjonal kompetanse strategi Kompetanse for framtidens barnehage (2018-2022)
 St. melding 6 Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO
(2019-2020)
 St.meld 19 Tid for lek og læring (2015-2016)
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Overordnede mål for planen
Imøtekomme følgende krav i 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.

§ 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.

§ 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 og fjerde ledd skal iverksettes straks.

Side 5

MOBBING OG MOBBEATFERD I BARNEHAGEN

Definisjon av mobbing:
Barn utsettes for negative hendelser fra andre i lek og samspill, der de opplever å ikke
være en betydningsfull person for fellesskapet.
Lund & Helgeland 2015.

Barnehagene må legge til rette for sosial deltagelse for alle barn uansett forutsetninger og
behov. I barnehagen ser vi gjerne enkle episoder, men disse må ses i sammenheng med
andre opplevelser barnet har i eller utenfor barnehagen.
Krenkelser brukes om negative ord eller handlinger som gjør at barn ikke føler seg inkludert i
felleskapet med de andre barna. Det kan være enkelthendelser. Flere krenkende
enkelthendelser rettet mot et barn kan, sett i sammenheng med definisjonen av mobbing,
betraktes som mobbing.
NB! Hva som oppleves som krenkende ord og handlinger, er forskjellig fra person til person,
og kan avhenge av blant annet alder, forutsetninger og bakgrunn.
En kan se begynnende krenkende atferd fra barn i to-tre års alderen ved at de for eksempel
ekskluderer og gjemmer seg for enkeltbarn, eller tar ting/leker fra dem.
Forskning viser at det er vanlig at barn i denne alderen kan være fysisk aggressive ved at de
biter, lugger eller kaster sand. Det kan derfor være mest meningsfullt å snakke om mobbing
fra barna er fem-seks år, ettersom yngre barn ikke har samme bevissthetsnivå når det gjelder
venner.
Tre-åringer har gjerne ikke fullt utviklet selvregulering, og de har et begrenset verbalspråk.
Det trenger ikke være slik at alle former for erting og slåssing i barnehagen er mobbing. I
utgangspunktet er det barnets egen subjektive opplevelse som skal lyttes til for å vurdere om
noe er mobbeatferd. Det er de voksnes ansvar å snakke med barn om hva de føler og har
opplevd, kunne vurdere forskjellen på tilfeldig krangling og strukturell utestengelse og så tidlig
som mulig forhindre at krenkelser får utvikle seg til å bli mobbing.

Mangfold, respekt og inkludering
«En barnehage for alle»
Arbeid med mangfold, respekt og inkludering er grunnlag for å forstå og akseptere at det
finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Mangfold er mer enn ulikheter i kultur og/eller
religion.
Barnehagen har en viktig oppgave med å arbeide systematisk med tiltak for inkludering av
barn og foreldre, og å jobbe for å respektere og ivareta ulik bakgrunn.
Inkludering er viktig for å forebygge vansker i sosialt samspill som videre kan føre til
begynnende mobbeatferd eller at barn selv utsettes for mobbing.
Målet er deltakelse og en opplevelse av tilhørighet.
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Barn er ulike
Medfødt temperament og oppvekstmiljø er avgjørende for barnets sosiale utvikling.




Lett temperament, tilpasser seg ofte andre barn og nye situasjoner uten
vanskeligheter.
Temperamentsfulle, impulsive, og svært aktive barn kan raskere komme inn i et
negativt samspill med andre barn og voksne.
Sårbare barn; reagerer med forsiktighet og tilbaketrekning i møte med nye
mennesker, og situasjoner. Barna kan bli passive i lek, og lar gjerne sterke barn
dominere over dem uten å hevde seg.
Universitetslektor, Tove Flack

Konflikt – mobbing – erting
Mobbing – konflikt
Konflikter og konfliktløsning betraktes som en viktig og nødvendig del av
sosialiseringsprosessen. Erfaring med konflikter bidrar til den sosiale utviklingen, det gjør
ikke mobbing. Det er en konflikt når målet er å ikke såre noen, men å vinne.
Mobbing - erting
Forskning gjort av Carol Bishop Mills ved University of Alabamas viser at i motsetning til
mobbing kan erting fungere som en lek der begge parter deltar, og kan styrke bånd mellom
lekekamerater, barn og foreldre og kollegaer. Forhold som ligger til grunn:
1. Det må være balansert styrkeforhold: for at erting skal fungere positivt, må både den
som blir ertet og den som erter frivillig være med på leken. Hvis den som blir ertet ikke
føler det som en lek, blir det i praksis mobbing.
2. Det skal ikke være ondskapsfullt: erting kan brukes til å bygge og styrke forhold til
venner, til å takle vanskelige temaer, eller bare ha det gøy med hverandre.
Hvis for eksempel ertingen skjer mellom to barn som er venner, vil reaksjonen være smil og
latter, og ertingen er “trygg”. Et faresignal er derimot hvis ertingen ikke er lekende ved at en
f.eks. gjør narr av den andres utseende eller andre følsomme temaer.

Former for mobbeatferd
Direkte mobbing:



Fysisk: dytte, slå, lugge, sparke, rive leker fra en annen som gjentar seg over tid.
Verbal mobbing: eks. kallenavn, fornærme, trusler, erting over tid.

Indirekte mobbing:


Relasjonell mobbing: ekskludering fra
vennegruppen (er ifølge en fransk studie fra 2012
den vanligste formen for begynnende
mobbeatferd). Utestengning, utfrysing, ignorering
og gjemme bort offers gjenstander.
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Hvordan bruke mobbing for å oppnå noe?
Barn som utøver mobbing kan ha et bevisst, eller ubevisst mål med atferden. Ofte er det for
å oppnå ressurser i form av materielle ting eks. ting, leker, eller sosiale ressurser, eks.
venner.
Mer teori kan man finne i boka Mobbeatferd i barnehagen av Ella Cosmocici og Pål Roland.

3. Bistrategisk gruppe
(Kombinasjon av 1 og 2)

2. Negative handlinger

- Mangler sosiale ferdigheter, har få
venner, ofte konflikter. Kan få tak i
ressurser, men har lav status.
Trenger trening i sosial kompetanse,
bankingtime hver uke alene med
barnet/liten gruppe: skape gode
relasjoner, jobbe med selvregulering.
Autoritative voksne

+

Har sosiale ferdigheter, ,
skårer høyt på sosial dominans
og status blant jenvaldrende.

-

Kan bruke negative
handlinger for å få ressurser.
Må oppmuntres til prososial
atferd og lære å bli positive
ledere.

1. Positive/

4. Passive

prososiale handlinger

-

+ Høy sosial

Får tak i lite/ingen
ressurser. Sosialt passive,
risiko for å bli utestengt.
Lav status. Ikke robuste
barn.
Trenger hjelp, beskyttelse
og stimulans fra voksne for
å oppnå ressurser,
selvbildebygging, lære
selvhevdelse, bankingtime.

Mål for barna:
oppnå
materielle eller
sosiale ressurser

kompetanse, vennlige, gode
vennskap, lite konflikter,
status,
de får tilgang til ressurser.
Opprettholde den gode
sosiale kompetansen.

Ulike roller og psykologiske mekanismer som skjer i mobbesaker
Det er viktig at alle ansatte har kunnskap om mekanismer som skjer når barn stenges ute,
hvorfor det skjer, og hva en som voksen skal gjøre når det observeres. Denne modellen må
alle ansatte forstå.
Barn C

Barn A

Barn B

Modell 2. - Eksempelet viser at A og B får makt over C. En må ha status for å stenge ute, og det å stenge noen
ute ser ut til å gi status. Se mer i boken Mobbeatferd i barnehagen.
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Gruppeprosesser
Det er kompliserte gruppeprosesser som foregår når barn er i samspill med hverandre. Det
er viktig å forstå disse prosessene for å følge opp de ulike rollene i samspillet: barn som kan
utvikle seg til å bli mobbere, barn som ser ut til å bli utsatt for mobbing og tilskuerne til
mobbingen.

C. De som utsettes for mobbing
Er ofte fysisk mindre og svakere, kan være sosialt usikre, passive, sensitive eller «annerledes»,
kan være utagerende, engstelig eller deprimert, ha kognitive vansker. Får tak i lite eller ingen
ressurser, og er i risiko for å bli utestengt. Når de utsettes for krenkelser kan de reagere med
gråt, blir stille eller utagere.
Trenger ofte hjelp med sosiale ferdigheter, til å få seg venner, delta i sosiale grupperinger,
positivt klima, voksne som ser og er interessert i dem, styrke selvbilde og selvhevdelse. De
barna som utagerer, må få hjelp til selvregulering.

A Barn som viser mobbeatferd
-

Velger gjerne et sårbart barn, sensitivt,
usikkert eller et barn som er "annerledes"
som mål.
Føler «suksess» hvis det valgte barnet
reagerer med gråt eller lignende

Barn må møtes ut fra årsaken til at de viser
mobbeatferd. Kartlegg situasjonen rundt
barnet – hjemme og i barnehagen.
Aktuelle tiltak:
autoritative voksne
omlæres til positive ledere
stimulere verdien inkludering
normdanning
omdefinere hva som gir status

B. Tilskuere/medløpere
-

-

-

-

Lærer mobbeatferd gjennom å observere.
Barn som ser mobbing uten å gripe inn,
kan føle seg skyldige og få dårlig
samvittighet etterpå.
Tilskuere som ler eller blir med på
mobbingen, står i fare for selv å bli mer
aktive mobbere.
tilskuere/medløpere kan ha mulighet til å
stoppe mobbingen
hjelpe dem til å utvikle og praktisere
problemløsningsferdigheter og
selvhevdelsen de trenger for å kunne stå
opp for sine venner. At disse barna ikke
støtter barn A og tar avstand fra
handlingene er et sterkt hjelpemiddel
det er også viktig at de erfarer at det er
positivt å si ifra til en voksen

Modell 3. ref. Mobbeatferd i Barnehagen er laget for å illustrere de ulike rollene barn kan ha i en mobbesak
(Repo & Sajaniemi 2015; Vlachou mfl. (2011)). Det er også lagt inn forslag til tiltak en kan sette inn tilpasset
rollen barnet har (gul tekst).
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Konsekvenser av mobbing
Mangel på venner i barnehagen kan gi konsentrasjonsvansker, nedsatt evne til å mestre
sinne og flere ADHD symptomer. Barn som blir sosialt utestengt og mangler venner i
barnehagen, er i risiko for å få problemer med konsentrasjonen og innlæring.
Blir de krenket over tid trekker seg gjerne tilbake og isolerer seg. De vil få mindre
lekekompetanse, noe som igjen øker faren for videre ekskludering fra lek. Tiltak kan være å
fremme sosial deltagelse.
Det er grunn til bekymring når barn endrer atferd og








ikke vil i barnehagen
blir stille, alvorlige og innesluttet
trekker seg unna lek, søker mindre kontakt med andre enn tidligere og bli passive
som tidligere har deltatt i godt samspill med andre barn, blir urolig, løper rundt,
ødelegger for andre eller viser frustrasjon og sinne
er mer sliten og trøttere, klenger på voksne eller gråter mer enn tidligere
har problemer med å spise eller sove
har magesmerter

HELHETLIG OG SYSTEMATISK ARBEID MOT MOBBING

Det helhetlige arbeidet kan deles i tre:

Håndtere mobbing
og andre
krenkelser
Forebygge mobbig og
andre krenkelser
Fremme et trygt og godt
barnehagemiljø

1. Fremme et trygt og godt miljø
Å fremme et trygt og godt miljø er grunnstammen i arbeidet. Dette er en del av den
ordinære pedagogiske praksisen i barnehagen, men virker også generelt
forebyggende.
«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»
Barnehageloven, § 41
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1a Kulturen

Å arbeide med kulturen handler blant annet om verdiene, holdningene, normene og
praksisen ved den enkelte barnehage og skole. Normer og praksis fastsetter
rammene for hva som er akseptert og ikke. Alle ansatte må være involvert i
arbeidet med å skape en god barnehagekultur.

1b Organisasjon og ledelse
God ledelse fra styrer er avgjørende for å kunne fremme et trygt og godt barnehagemiljø
for å forebygge og håndtere saker når de oppstår. Barnehagen må ha en god profesjonell
kultur og evne til å planlegge, gjennomføre og evaluere sin pedagogiske praksis, sine
rutiner. Den må sørge for at personalet er oppmerksomme på hvordan de møter barn som
trenger hjelp og støtte fra kompetente voksne.

1c Pedagogisk ledelse
God ledelse er avgjørende for å kunne fremme et trygt og godt barnehagemiljø og for å
forebygge og håndtere saker.

Pedagogiske ledere ivaretar barns medvirkning, bidrar til et inkluderende lekemiljø, støtter
barns lek og læring, og støtter og veileder barn i deres utvikling. Pedagogiske ledere er
rollemodeller og har ansvar for å lede medarbeidere i det daglige arbeidet med barna.
Pedagogisk leder har ansvar for:








å skape positivt klima
bidra til inkluderende lekemiljø som støtter barns lek og læring, og barnas utvikling
at de voksne må være sensitive, pålogget og tilstede. Sensitivitet er viktig å ha når en
skal se etter mobbing og skult aktivitet mellom barna
positiv perspektivtaking: empati, at du er interessert i barnet/barnegruppa
håndtering av atferd
god organisering og gode overganger mellom aktivitetene. Kaotiske overganger fører
ofte til knuffing og det er ofte da krenkelser skjer
pedagogisk leder må være en god rollemodell

Dette er viktige stressreduserende tiltak. Stressreduksjon er forebyggende for barna som
utagerer og som er innadvendte.
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1d Relasjoner i barnehagen
Gode relasjoner er avgjørende for å skape og opprettholde et trygt og godt
barnehagemiljø. Dette gjelder både relasjoner barn imellom og mellom barn og de
voksne.
Barnehagen må jobbe systematisk med sosial og emosjonell kompetanse, og med å
skape fellesskap, samhold og trygghet mellom barna.
Relasjoner mellom barn er nært knyttet til lek, det fysiske miljøet og at de voksne tar barns
perspektiv på alvor. En viktig del av arbeidet er derfor også å fremme og tilrettelegge for
positive barn-barn relasjoner og sosiale grupper og barnefellesskap som gir gode rammer for
hvert enkelt barns lek og utvikling.
Sosial kompetanse handler om å lykkes i å omgås andre. Vi er i dag blitt stadig mer
oppmerksomme på hvor viktig barns sosiale kompetanse er for om de verdsettes av venner.
Sosial kompetanse er viktig både for å unngå og for å stoppe mobbing. Og det er de voksnes
ansvar å hjelpe barn ut av negative samspill.

Hva er sosial kompetanse?






Empati og rolletaking: innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiver
og tanker.
Prososial atferd: positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre og
dele med andre.
Selvkontroll: å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking,
kompromisser og felles avgjørelser, og å takle konflikter.
Selvhevdelse: hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og
tørre å stå imot gruppepress og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang
Lek, glede og humor å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, og å la
seg rive med og føle glede, slappe av, spøke og ha det moro.

For mer teori se boka Mobbeatferd i barnehagen.
Lekekompetanse:
For å hjelpe barna med å utvikle god lekekompetanse må de ansatte bidra med å
tilrettelegge leken slik at leken blir mest mulig inkluderende, og slik at negative
handlingsmønstre ikke fester seg. Å etablere vennskap og opprettholde dem er en viktig
faktor i sosialiseringsprosessen og en forebyggende faktor mot uheldig og negativ utvikling.
Noen barn har behov for hjelp og støtte fra ansatte til:







å få innpass i leken
turtaking
å forhandle om roller
å håndterer konflikter på en god måte
å tolke signaler fra andre barn i leken, forstå hva som skjer og få oversikten
å støtte barnet med å kommunisere dets tanker, meninger, ønsker og intensjoner slik at
det blir en aktiv deltaker i leken
 å skjerme seg i leken
 å hevde seg i leke
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Relasjon barn – voksen
Personalet i barnehagen skal møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise
omsorg for hvert enkelt barn. Autoritative voksne er varme og grensesettende, noe som er
grunnlaget for å danne gode relasjoner til barna. (fig.1)
For at barna skal få en trygg tilknytning og god relasjon til de voksne, må en se og møte
barnas behov. Støtte barna «oppe på sirkelen» (trygg base) i utforsking, lek og læring, og
«nede på sirkelen» (trygg havn) når barna trenger voksne som møter dem i følelsene når de
er lei seg, slitne, syke, redde, trenger hjelp, trøst og omsorg. Trygghetssirkelen (fig.2).
Voksne er alltid større, sterkere, klokere og god.
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1e Foreldresamarbeid

Det er viktig å samarbeide med foreldrene i arbeidet med å utvikle og opprettholde et
trygt og godt barnehagemiljø.

Foreldrene kan








snakke positivt om alle barn og voksne, både de man møter i hverdagen, men også
ser på TV etc.
å møte alle barn og voksne på en god og positiv måte
tilrettelegge for og fremme vennskap mellom barna
ta tidlig kontakt med barnehagen om barnet viser tegn til mistrivsel i barnehagen
eller forteller selv om episoder som de opplever som vonde
samarbeide med barnehagen – enten ditt barn viser mobbeatferd eller blir utsatt for
det. Sammen finne ut mulig årsak til dette og hvordan en skal gå fram
å være inkluderende: eks. inviterer en til bursdagsselskap, skal barn som naturlig
hører sammen i en gruppe inviteres. Det er ikke greit å velge ut enkeltbarn i gruppa
som ikke får invitasjon
delta på foreldrekveld i barnehagen der mobbing er tema: hva gjør barnehagen for
å forebygge og avdekke mobbing? Når og hvordan blir foreldrene tatt med i
prosessen for å stoppe det?

2. Forebygge mobbing og krenkelser
2 a Felles forståelse av hva mobbing og andre krenkelser er
Det er nødvendig å etablere en felles forståelse av hva mobbing og andre krenkelser er
hos alle involverte. De må gjøres kjent med sine plikter etter regelverket og
barnehagens rutiner.
Å jobbe med det psykososiale miljøet er en sentral del av forebygging av mobbing og
andre krenkelser.

2 b Øke voksnes kompetanse
Styrking av personalets og foreldrenes kompetanse sentralt. De må ha kunnskap om å
kjenne igjen tegn på mobbing, andre krenkelser og ekskludering. De må vite hva som
skal gjøres for å forebygge og håndtere dette.









Dette innebærer bl.a.:
hvordan barn inviterer med inn i lek/utestenger, hvordan hjelpe barn inn i lek
sosial kompetanse
utvikling av prososial og inkluderende atferd
hvordan mobbeatferd utvikles, og hvordan det kan forsterkes/reduseres
kompetanse på kjennetegn hos barn som kan gjøre dem mer utsatt for å bli mobbet
observasjonsverktøy for å avdekke og ta tak i begynnende mobbeatferd
autoritative voksne
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2c Øke barnas kompetanse
I det forebyggende arbeidet er et annet element å øke barns kompetanse. Barna
må vite hva mobbing og andre krenkelser er, og hvordan de skal gå frem om de
selv eller andre blir utsatt for dette.

Snakk med barna om mobbing
En viktig forebyggende aktivitet mot mobbeatferd er at barna selv får lære om mobbing.
Tema i samling kan være:




Hva er forskjell på mobbing og det å være uenige?
Hvordan har den som blir mobbet det?
Hva kan de som ser at noen som blir mobbet gjøre?

«Jeg vet» er et pedagogisk opplegg om mobbing for barn i barnehage og skole
https://www.jegvet.no/barnehage

Barn trenger handlingsstrategier; både den som har begynnende
mobbeatferd, den som blir mobbet og de barna som blir tilskuere til
at det skjer.
Barn som lærer å løse problemer på en konstruktiv måte, vil vite
hvordan de skal hjelpe venner uten å respondere aggressivt.
Barns medbestemmelse - «Når blir jeg (barnet) krenket?»
Barn må lære å sette grenser for seg selv. Terskelen for hva som oppleves krenkende kan
ulik fra person til person. Det er viktig at barnets synspunkter tillegges vekt i samsvar med
barnets alder og modenhet, også barnet non-verbale kommunikasjon må tas hensyn til.
Personalet kan gjennomføre barnesamtaler individuelt eller i gruppe med fokus på barnas
trivsel. Barna kan være med å lage regler for hvordan de skal være mot hverandre.
Når voksne observerer krenkelser eller mobbeatferd, samler de voksne de involverte
barna til en samtale hvor en må komme fram at slike handlinger ikke er lov. Barna får
fortelle sin utgave av hva som har skjedd. Den voksen må forsøke å se de ulike
perspektivene til barna. I samarbeid med barna må en forsøke å etablere en prososial
atferd og beskrive hvordan slike positive handlinger kan se ut.
Samtalene forutsetter god felles forståelse av mobbetemaet i hele personalet.

2d Kartlegge hvem de sårbare barna er
Det er viktig å kartlegge hvem de sårbare barna er, og å sørge for å være i forkant før en
situasjon oppstår. Forhold ved det enkelte barnet som kan gjøre det særlig utsatt kan være
religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, atferdsvansker, sosioemosjonelle vansker eller forhold ved barnets familie – og hjemmesituasjon.
For eksempel kan barnehagen arbeid med å fremme vennskap og fellesskap som tiltak for
å redusere risikoen for at disse barna føler seg utenfor og ekskludert.
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2e Kompetanse på å se når voksne krenker og mobber

En må også i det forebyggende arbeidet rette oppmerksomheten mot voksne som
krenker og mobber. Alle profesjonelle voksne må ha kompetanse til å se når andre
ansatte krenker og mobber barn og unge, og vite hvordan dette skal håndteres.
Barnehagen skal være tydelig på at det er nulltoleranse, at det er plikt til å varsle
ledelsen og å ha rutiner for håndtering av slike saker.

Voksne som krenker og mobber barn forekommer: snakker hardt til dem, truer, skjenner på
og straffer barn i stedefor å forholde seg rolige, sette grenser på en fornuftig måte
(autoritativ), initiere problemløsning og følge opp med positive interaksjoner. I samme
kategori er latterliggjøring og ironi.
Hanne Holland snakker om «innbakte padder» - nedlatende holdninger/reaksjoner fra
andre som fører til negative følelser (som å «himle» med øynene, trekke oppgitt på
skuldrene etc.)
Når voksen gjentatte ganger nevner ett spesielt navn når konflikter oppstår, kan det nevnte
barnet oppleve at det blir stemplet som umulig eller lite verdsatt.
Bruk av konsekvens og «straff» når et barn viser uønsket adferd definerer barnet negativt,
eks sosial utestengning – sitte alene og spise fordi barnet tuller med koppen. For andre
barn, som er tilskuere til dette, kan det føre til at de tar opp i seg noen av disse
holdningene. Det kan resultere i at det nevnte barnet framstår som en mindre attraktiv
lekekamerat eller venn. Det er derfor uakseptabelt å snakke nedsettende om eller til barn
eller gi dem karakteristikker.

Ikke stopper
krenkelser og
mobbeatferd
umiddelbart når den
oppstår slik at den
får eskalere og spre
seg.

Voksne som
krenker/mobber
barn: skriker,
truer, straffer...

Voksene som ikke
snakker til/om
hverandre på en
fin måte hjemme
og i barnehagen

Bidrar til
mobbeatferd
hos barn

"Innbakte padder"

Mobbing blant
de voksne
hjemme og i
barnehagen

Negativ atferd
som
"belønnes"
eller overses

nedlatende
holdninger
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Voksne som modeller
Barna lærer prososial kompetanse blant annet gjennom å observere oss voksne i samspill
med hverandre og andre barn. Hvordan ordlegger vi oss? Hva sier kroppsspråket? Hvilken
stemme bruker vi? Hvordan omtaler vi andre som ikke er tilstede? Mobbing blant de voksne
må ikke forekomme.
Relasjoner og samspill mellom de voksne har stor betydning for det psykososiale miljøet i
barnehagen. Trygge ansatte i et inkluderende arbeidsmiljø bidrar til varme i miljøet rundt.
Humor kan være en vitamininnsprøytning i hverdagen. Ansatte som trives på jobben,
opplever ofte overskudd. Deres trivsel har smitteeffekt og gunstig innvirkning på
hverdagsatmosfæren.

3. Håndtere mobbing og andre krenkelser eller tiltak når mobbing oppstår
Det tredje nivået handler om hvordan saker om mobbing og andre krenkelser avdekkes,
stoppes og følges opp. God håndtering krever kompetente og modige profesjonelle
voksne som oppfyller sitt ansvar.
Styrers ansvar er
-

være tilstede i miljøet for å observere og veilede i hverdagen
ha klare forventninger både til seg selv og ansatte om å være oppmerksomt
nærværende
at det er en god kultur for å ta opp saker
ta på alvor det som blir formidlet
undersøke
sørge for at barnehagen har rutiner som ivaretar barnas stemme
legger til rette for åpenhet og anerkjennelse av alles perspektiver
skriftlig plan for hvordan barnet skal følges opp, dersom det er nødvendig.
se til at tiltak blir igangsatt.
følge opp og evaluere effekten av tiltakene gjennom dialog og samarbeid med
personalet, foreldre, barn og samarbeidspartnere
melde fra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller

f.
Evaluere

a. En
opmerksomhet
oppstår.
Barn eller voksne
som krenker barn
b. Gripe inn om
du er vitne til
krenkelser,
mobbing

e. Sette inn
tiltak,
skriftlig plan

d. Plikt til å
undersøke

c. varsle:
- Styrer/delegert
person
- Foreldre
- Ansvarlig for bhg
i alvorlige tilfeller
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3. a En oppmerksomhet oppstår

Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det.
Barnehageloven § 42
Dette innebærer en plikt for den enkelte til å være årvåken og aktivt observere hvordan
barna agerer hver for seg og seg imellom. At de ansatte følger med, er en nødvendig
forutsetning for at de skal få mistanke om eller kjennskap til at ett eller flere barn ikke har
et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.
En oppmerksomhet oppstår enten ved at:
o de ansatte ser noe, fanger opp noe i samtaler mellom barn eller barn og voksen, ser
endringer i samspillsmønstre
o signaler og tilbakemeldinger fra foreldrene
o barnet selv sier-, eller viser endringer i atferd, at det ikke har et trygt og godt
barnehagemiljø
o en undersøkelse som barnehagen selv har satt i gang viser dette.
I praksis vil plikten til å følge med inkludere systematiske tiltak, for eksempel rutiner for
tilstedeværelse i barnegruppen og systematisk observasjon blant alle barna.

3 b Gripe inn om du er vitne til krenkelser, mobbing
Alle som arbeider i barnehagen skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for
krenkelser. Barnehageloven, § 41

Plikten til å gripe inn er knyttet til krenkelser som den ansatte selv er vitne til, og som
fortsatt pågår. Det kan være å stanse negativ oppførsel, eks bryte opp en krangel eller
stanse en fysisk krenkelse. Plikten til å gripe inn kan også handle om å inkludere et barn i
en utfrysningssituasjon, eller stanse, korrigere eller veilede barn som krenkelser andre barn
verbalt.
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3 c Varsle

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 barnehagens eier i alvorlige tilfeller. Barnehageloven, § 42
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. Barnehageloven § 43

En lav terskel for å melde fra til styrer er nyttig for å samle og holde oversikt over saker som
angår samme barn eller de samme barna.
Barnehagens styrer varsles så raskt som mulig, hvis en får mistanke om eller kjennskap til
at barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.
Styrer er ansvarlig for at barnehagen håndterer og følger opp varslene. Styrer kan delegere
en annen person til å ta imot varslene som har en myndighet til å ivareta oppgaven.
Barnehagens eier:
For private barnehager vil det være styret. I kommunale barnehager er det
kommunedirektøren som har ansvarlig for varslene. Oppgaven med å motta og følge opp
slike varslinger kan delegeres til den som er nærmeste leder i kommunen.
Hvilke tilfeller som er alvorlige, vil være en skjønnsmessig vurdering, eks: forhold som har
pågått over lang tid, hvor flere barn eller flere voksne har krenket et annet barn, eller hvor
barnehagens personale og styrer over noe tid ikke har klart å løse saken eller bedre
barnehagemiljøet.
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3 d Plikt til å undersøke
Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø,
skal barnehagen snarest undersøke saken. Barnehageloven § 42

Barnehagen skal alltid undersøke der
-

en ansatt i barnehagen har varslet styrer
foreldrene eller barnet selv sier ifra, eller barnet viser tegn til mistrivsel.

Hvor grundige undersøkelser barnehagen må gjennomføre i den enkelte sak, er avhengig
av den konkrete situasjonen. En må se på hva som har skjedd akkurat der og da, og hva
som har skjedd tidligere, både med barnet eller barna det gjelder og den aktuelle
barnegruppen som helhet. En episode som fremstår som en enkelthendelse, vil ikke alltid
kreve store undersøkelser. Dersom tilsvarende hendelser gjentar seg, eller hvis situasjonen
av andre årsaker er mer komplisert, krever det mer inngående undersøkelser. Eks. der et
barn gjentatte ganger holdes utenfor leken, eller der et barn over lengre tid har trukket seg
unna eller hold seg for seg selv.
Formålet med undersøkelsene er å få frem fakta om situasjon, bakgrunnen for barnets
opplevelse og hvilke forhold i barnets omgivelser som påvirker hvordan barnet har det i
barnehagen, for å kunne finne frem til riktige tiltak.
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4 e Sette inn tiltak, skriftlig plan

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.
Barnehageloven § 42

Om en ut fra undersøkelsene finner ut at en skal sette inn tiltak, må en først gjøre en analyse
og ha et mål. I denne prosessen kan en bruke Pedagogisk analyse eller Kontekstmodellen. I
begge modellene må en kartlegge de opprettholdende faktorene. Det kan være nødvendig å
observere mer systematisk enn i «undersøkelsesfasen». Bruk av film er et godt hjelpemiddel
for felles forståelse.
Barnehagen har ansvar å inkluderer foreldre når mobbing observeres, både med barnet som
utsettes for mobbing og barnet som utøver krenkelse/mobbeatferd. De må inkluderes i videre
arbeid. Det må vurderes om det skal opprettes Stafettlogg.
I stafettloggen (under verktøy) finner en også tips til undringssamtalen en har med foreldrene
når en er bekymret.
Se vedlegg «Tiltaksplan dersom mobbing skjer i barnehagen».
Vurder om saken skal tas opp i Konsultativt innsatsteam (KIM møte) og om stafettlogg skal
opprettes.
Pedagogisk analyse:

Kontekstmodellen:
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Skriftlig plan
Det utarbeides en skriftlig plan for oppfølging av saken. Planen skal fungere som en støtte for
barnehagen og foreldrene for å sikre at det er kjent og dokumentert hva barnehagen har
bestemt seg for å gjøre i en sak. Barnehagen må ha dokumentasjon som skal bevares i
barnets mappe.
En tiltaksplan behøver ikke å knytte seg til ett bestemt barn, men kan ta for seg en situasjon
eller utfordring som omfatter flere eller hele barnegruppen.
Tiltaksplan – se vedlegg, s. 28.
Hvilke tiltak skal settes inn?
Tiltakene som settes inn, skal være lovlige, egnede og tilstrekkelige til å stoppe krenkelsene
og gjenopprette et trygt og godt barnehagemiljø. Universelle og individuelle tiltak må settes
inn.
Tiltakene skal være kunnskapsbaserte. Det innebærer at barnehagen må kunne begrunne
egne vurderinger og tiltak faglig, noe som forutsetter faglige drøftinger blant personalet

Tiltak kan være
- Rettet mot hele barnegruppen, og relasjoner og sosialt samspill mellom barn og mellom
barn og voksne. Dette for å etablere en god gruppedynamikk og inkluderende
fellesskap.
- Rettet mot enkeltbarn, eks. sårbare barn.
- Rettet mot ansatt som krenker/mobber barn. Samme tiltaksplan brukes.
Kollegasamtale https://dialogmodellen.no/dialogsamtalene/kollegasamtalen/.

3 f Evaluering
Aktivitetsplikten oppfylles gjennom at barnehagen kontinuerlig vurderer hvilke tiltak som
er aktuelle, setter inn de tiltakene som etter en faglig vurdering anses egnet og stadig
evaluerer og eventuelt justerer tiltakene for å sørge for at baret får et trygt godt
barnehagemiljø.

Oppfølgingsmøte avtales når en har møte og blir enige om tiltak. Dersom stafettlogg er
opprettet, brukes den også i evalueringen og eventuelle nye tiltak skrives inn.
Plikten til å sette inn tiltak varer inntil barnet har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.
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Ulike program og verktøy
Verktøykassen:
 Tidlig innsats
 Foreldresamarbeid
 Voksenrollen
 Barn med utfordring
 Lek og relasjonsbygging



Være sammen
 Autoritativ voksenrolle – varme
grensesettende voksne
 Tidlig innsats
 Kommunikasjon
 Utfordrende atferd









Psykologisk førstehjelp
Følelsesbevissthet
De yngste barna
Tilknytnings/relasjonsteori
«Jeg vet» Pedagogisk opplegg om
mobbing for barn i barnehage og skole
https://www.jegvet.no/barnehage
Snakke med barn:
https://www.snakkemedbarn.no/
Tips til barnesamtale, foreldresamtaler
og kollegasamtaler og foreldremøter:
https://dialogmodellen.no/
UDIRs kompetansepakker
Trygt og godt barnehagemiljø

Forslag til implementeringsmetoder





Være Sammen
Bedre tverrfaglig innsats, -sone møter og stafettlogg
Steg for steg programmet
Snart førsteklassing

Fra boken Mobbeatferd i barnehagen s. 98
 Trening
o
Lesing av fagstoff
o
IGP
o
Verdenskafè
 Veiledning og trening: erfarne ansatte veileder og gir opplæring i ulike situasjoner.
Den som veileder er med i situasjonen og gir tilbakemeldinger etterpå. En lærer da
70% mer enn om en bare leser teorien.
 Administrativ støtte.
 Kompetanse på samtale med barn.
Kildehenvisning


Flack, Tove (2013): Mobbing i barnehagen – hva kan foreldre
gjøre?



Mills og Carwile: “The good, the bad, and the borderline:
Separating teasing from bullying” (Communication Education,










58, 276-301)
Nordahl, Thomas mfl (2018): Inkluderende fellesskap for barn
og unge
Roland, Pål, Cosmovici Idsøe Ella: Mobbeatferd i barnehagen
Størksen, Ingunn: Mobbing i barnehagen
Utdanningsdirektoratet: Barns trivsel – voksnes ansvar.
Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen.
Utdanningsdirektoratet: Grunnlagsdokument for arbeidet med
barnehagemiljø, skolemiljø mobbing og andre krenkelser, En
felles plattform for statlige aktører
Vestad, Lene: Den voksnes ansvar ved begynnende mobbeatferd i en flerkulturell barnehage
Stanghelle Evertsen, Cecilie: Aggresjon i barnehagealder
http://www.minbarnehage.no/DynamicContent/Documents/394-dd7ee91b-8795-4caf-806814992c2c780c.pdf
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Handlingsplan
Når en oppmerksomhet oppstår om et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

Nivå 0

Oppmerksomhet

En oppmerksomhet oppstår enten ved at:
o du får mistanke om eller kjennskap til det (gripe inn om du er
vitne til krenkelser eller mobbing)
o foreldrene har observert endringer hos barnet, eller at barnet
har fortalt noe hjemme. Foreldresamtale - skriftlig kort referat
med plan for å undersøke nærmere og dato for neste møte.
o barnet selv sier-, eller viser endringer i atferd, at det ikke har et
trygt og godt barnehagemiljø
o en undersøkelse som barnehagen selv har satt i gang viser
dette.

Varsle styrer (eller delegert person i barnehagen) hvis du har
mistanke om eller kjennskap til at enkeltbarn, eller flere barn i en
barnegruppe, ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Det er
styreres ansvar å håndtere og følge opp.
Varsle foreldrene
I alvorlige tilfeller varsler styrer eier av barnehagen.

Del
oppmerksomheten/
varsle

Undersøke

Grunn til
oppmerksomheten?

Saken avsluttes

Dersom en som arbeider i barnehagen får mistanke/kjennskap til at:
- En annen som arbeider i barnehagen krenker et barn, skal
vedkommende straks varsle barnehagen styrer (se vedlegg
om kollegasamtalen fra Dialogmodellen)
- styrer krenker barn, skal vedkommende varsle barnehagens
eier direkte.

Undersøkelsesplikt. Styrer/pedagogisk leder vurderer tiltak:
o Observer barnet/barnegruppa
o Snakke med barn
o Observere samspill barn – voksen, kartlegge de voksnes
relasjoner (sjekkliste)
o Se på konteksten: hvor er de voksne i leken, plassering av
barn i grupper, sosiogram
o Kartlegge barnehagens psykososiale miljø (vedlegg)

Dersom undersøkelser avdekker at barn ikke har et trygt og godt
barnehagemiljø, har en plikt til å sette inn tiltak.
For å sette inn tiltak, må en først gjøre en analyse og ha et mål. I
denne prosessen kan en bruke Pedagogisk analyse eller
Kontekstmodellen. Tiltakene skal være kunnskapsbaserte og lovlige.
Dersom det er tiltak som går over tid, eller det er sammensatt
problematikk, gå til nivå 1 i Stafettloggen for å opprette en logg
(anbefales) eller en skriftlig plan (dersom foreldrene ikke ønsker
logg). Stafettloggen: https://www.haugesund.kommune.no/stafettloggen

Saken avsluttes om barnehagen, barnet og foreldrene er enige om
at barnet har et trygt og godt barnehagemiljø.
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Barnehagens psykososiale miljø, sjekkliste
Brukes som egenrefleksjon og videre refleksjon i personalgruppa.
Spørsmål
Er samspillet barna imellom preget av sosiale
hierarkier, eller av likeverdighet av hvem som
bestemmer og hvem som får være med i lek og
gruppeaktiviteter?

Egen refleksjon

Har alle barna lekekompetanse? (Hva betyr å ha
lekekompetanse?)

Støtter og videreutvikler du/dere barnas lek ved
behov?

Har alle barna en venn?

Snakker dere jevnlig med barna om mobbing,
hva de kan gjøre om de blir mobbet eller ser
andre barn bli mobbet, individuelt og i gruppe
med barna?
Er du/dere gode rollemodeller overfor barna i
forhold til at en ikke snakker nedsettende til eller
om hverandre- verken barn, foreldre eller
kollegaer?
Er du/dere autoritative voksne?

Er det et godt psykososialt miljø i barnehagen preget av humor, trygghet på hverandre,
fellesskap og autoritative voksne?
Har du/dere nok kompetanse til å kjenne igjen
mobbing/krenkende atferd både hos barn og
voksne, og kjenner til/gjennomfører tiltakene når
det observeres?
Har du/de ansatte gode holdninger til barn og
foreldre av andre kulturer, sosiale/økonomiske
ulikheter og funksjonshemninger?
Tas foreldrene med i samarbeidet om en
observerer mobbeatferd/mobbing?
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De voksnes relasjoner til barna, sjekkliste
………………………………………………………………….
Brukes som egenrefleksjon og videre refleksjon i personalgruppa
Spørsmål
Er jeg anerkjennende og støttende i forhold til alle
barnas initiativ?

Egen refleksjon

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

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

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

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

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

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

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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Veileder til kollegasamtaler i arbeidet mot mobbing:
Når mobbing eller krenkelser skjer vil kvaliteten på barnehagen vises gjennom hvordan de voksne
samarbeider til beste for barnet. Det er alltid de voksne i barnehagen som har ansvaret for hvordan
kulturen i barnehagen er. Både barna og foreldrene er helt avhengige av at de ansatte har en
kommunikasjonskultur der utfordrende tematikk kan løftes opp og tas tak i.
I rammeplanen står det helt tydelig: Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen
håndtere, stoppe og følge opp dette.
Kollegasamtaler i denne sammenhengen er knyttet til to ulike samtaler:
1. Samtalen mellom leder og kollega.
2. Samtalen mellom to kollegaer i barnehagen.
Disse samtalene har fellestrekk, men er også forskjellige utfra rollene en har. En kollegasamtale må
bygge på et sett av grunnleggende holdninger til den andre, i tillegg til en fast struktur.
Grunnleggende holdninger som bakgrunn for samtalen:




Barnet skal respekteres og mobbing eller krenkelser er derfor ikke tillatt. Respekt for andre
mennesker vises og høres i ordene som sies, i kroppsspråket og med et utgangspunkt som
sier: «Jeg ønsker å forstå deg og finne ut av det sammen med deg selv om det vi skal snakke
om er utfordrende.»
Å kunne lytte til det den andre sier med åpenhet, selv om hendelsen som har ført til samtalen
gjør at egne følelser og erfaringer med personen kan svekke egen evne til å lytte.

Det er viktig at samtalen er preget av respekt og åpenhet, og at ikke budskapet blir «pakket inn i
bomull» slik at den som har krenket barnet ikke aner hvor samtalelederen vil eller hva budskapet
egentlig er. Tydelighet er viktig, en tydelighet som bunner i respekten for barnet og en holdning som
sier at det er de voksnes ansvar å tilrettelegge for et trygt og krenkelsesfritt barnehageliv.
Forslag til struktur på en kollegaveiledningssamtale:







Før samtalen: Avklar varighet på samtalen, hvem skal delta, hvem skal lede samtalen og se til
at det ikke blir forstyrrelser (mobiler av, skilt på døren etc.)
Klargjøring: Hvorfor har vi denne samtalen, hvem har tatt initiativ, rammer.
Beskrivelse av hendelse: Konkrete observasjoner av hendelse(r), opplevelse av hendelse fra
den som har krenket.
Dialog: hvordan opplevdes situasjonen fra den enkelte, hva er «gapet», hva må endres.
Hvordan forstår vi dette?
Tiltak: Konkrete og evaluerbare tiltak må avtales med angitte tidsavgrensninger og klare
ansvarsfordelinger.
Evalueringssamtale og oppfølging, må avtales med tydelige tidspunkt og deltagere.

Hentet fra Dialogmodellen: https://dialogmodellen.no/dialogsamtalene/kollegasamtalen/
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Tiltaksplan vedrørende krenkelser/mobbing i barnehagen
Møtedato
Deltakere på møte

Hva saken gjelder, hendelsesforløp, involverte

Mål med tiltakene:

Tiltak

Når

Ansvarlig (barnehage/foreldre)

Dato for evaluering:

Underskrift, møtedeltakere:
__________________________

________________________ __________________________

__________________________

________________________ __________________________

(Skal ligge barnets mappe med kopi til foreldrene)
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