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1. Hovedmål  

Barns trivsel – voksnes ansvar 
I Sør-Tromsøya barnehager har vi nulltoleranse mot 
mobbing og krekende adferd.  

 

 Enhetens/barnehagens målsetting: 
Barnehagen skal tilby et godt oppvekstmiljø for alle barn. 
Barnehagen skal være en romslig arena der alle føler seg 
verdsatt, og hvor forskjeller og mangfold blir sett på som 
en berikelse. Barna skal trives, ha det godt, finne venner 
og kjenne glede. De skal få omsorg og trøst når de trenger 
det og støtte til å mestre utfordringer.  Leken skal ha en 
sentral plass i våre barnehager.  Etablering av vennskap er 
viktig for den sosiale tilknytningen og forebygger uheldig 
og negativ utvikling. Vennskap bidrar til fellesskap og 
deltakelse, som igjen bidrar til positiv selvfølelse. Vi skal 
følge godt med på at alle får delta, og at ingen 
ekskluderes.   

Overordnet strategiplan mot 
mobbing for barnehage og skole 
 
 
 
Kommunal og lokal kvalitetsplan 
2012 – 2016 

Nedsette arbeidsgruppe for 
utarbeidelse av 
handlingsplan 
 
 
Tematisere antimobbearbeid 
i barnehagenes årsplaner, i 
SU og i personalgruppene.  

Enhetsleder nedsetter 
gruppe, nov 14.  
Arbeidet ferdig 1. juni 
15. 
 
 
Faglederne ansvarlige 
for å få temaet 
behandlet i årsplan 
innen juni hvert år.  
 
I 2015 skjer det med 
bistand fra 
arbeidsgruppa som 
har arbeidet frem 
handlingsplanen. 
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2. Definisjoner 
 

 Mobbing er krenkende adferd eller utsagn. «Mobbing er 
fysisk eller sosiale negative handlinger som utføres 
gjentatte ganger over tid av en eller flere sammen, og 
som rettes mot en som ikke kan forsvare seg i den 
aktuelle situasjonen» (Se strategiplan mot mobbing). 
Angsten for å miste tilhørighet i et fellesskap, kan utløse 
mobbing (Søndergaard 2009 i Mobbing i barnehagen). 
Mobbing kan være tydelig, eller subtilt og skjult.  

Bok: «Mobbing i barnehagen. Et 
sosialt fenomen». Mai Brit 
Helgesen (red) 2014. 
 
 
 
 
 
Skjema: «Forebygging av digital 
mobbing»  

Kurs om ny forskning om 
mobbing i barnehager 
 
Erfaringsspredning i 
etterkant på personalmøte:  
-om individuelle- versus 
gruppedefinisjoner 
-om inkludering, ignorering 
og ekskludering  

Faglederne 
organiserer 
kursdeltakelse for 1-2 
fra hver barnehage, 
nov 14 
 
Boka kjøpt inn til alle 
barnehagene, des. 14 
 
Kursdeltakerne og 
fagleder 
Nov 14- mars 15 

*«Forebygging av digital mobbing starter allerede i førskolealder» 
 
 I Sør-Tromsøya barnehager har vi valgt og ikke ta dette området inn i 
planen da vi anser problemet som minimalt. Kun et fåtall av barna kan 
skrive og lese, og de har i barnehagen ikke tilgang på nett uten oppsyn 
av voksne.  De har i svært liten grad kompetanse på å komme på nett, 
tilgang på mobiltelefoner etc. Vi er urolig for vise en mulighet de ikke 
kjenner, ved å påpeke at en ikke må si stygge ting via nettet. Vi vil endre 
denne tilnærmingen, om vi ser det som aktuelt. 
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3. Lek- og læringsmiljø* 
Et tilstedeværende og kompetent personale, skal bidra til 
en barnehagehverdag preget av humor og glede, lek og 
læring. Barnehagen skal medvirke i en danningsprosess 
som skal forberede barna til å bli aktive deltagere i et 
flerkulturelt samfunn som fremmer solidaritet og 
demokrati, og respekt for hverandre. 
Beskrive enhetens arbeid med leke- og læringsmiljøet 
Barnehagen skal være et inkluderende fellesskap, hvor alle får 
mulighet til å delta, utforske egen identitet samt oppleve 
tilhørighet og vennskap. Viktige byggesteiner er like muligheter, 
gjensidighet, likeverd og medansvar. 

 

 Mål: Alle barn skal føle seg trygg og ivaretatt. De skal ha 
venner slik at de kan leke og lære i barnehagen. 
 

 Innhold og metode:  
Fokus på lek som en viktig arena for å fremme empati og 

fellesskap. Fremme et allsidig og inkluderende 
lekemiljø der personalet er aktive og deltakende, og 
oppmerksomme på trivsel, samhandling og 
inkludering. Alle ansatte skal ha en grunnleggende 
forståelse for hvordan mobbing kan forebygges, og 
hvordan man samtaler med barn om vanskelige 
hendelser.  
 

*I Sør-Tromsøya barnehager har vi valgt å fokusere også 
på lekemiljøet og ikke kun læringsmiljøet.  

Skjema: «Egenvurdering fra 
Kvalitetsplan» 
 
Skjema «Sjekkliste barnehagens 
læringsmiljø 
 
Skjema: Barnesamtalen 
 
Skjema: Loggføring enkelt saker 
 
Skjema: «Omgangstone og 
høflighet i barnehagen» (mål for 
barnet og for personalet gjennom 
dagens ulike gjøremål) 
 
 
Observasjonsskjema: Pedagogisk 
samtale mellom barnehage og 
foreldre 
 
 
Plan for sosial kompetanse 
(selvfølelse, selvhevdelse, 
selvkontroll, empati, samarbeid, å 
være en god venn 

Øke kompetansen i 
personalgruppa om mobbing, 
utstøtingsmekanismer - og 
inkluderingsarbeid. 
 
 
 
Gjøre aktuelle skjema kjent i 
personalgruppene. 
 
Ta i bruk ulike skjema, dele 
erfaringer.  
 
 
Gjennomføre «sjekkliste 
læringsmiljø» i alle 
barnehagene 
 
Evaluere det fysiske 
lekemiljøet i barnehagen, 
som gode arenaer for 
samhandling og lek, ute og 
inne  
Definere mål for sosial 
kompetanse i hver bhg. 

Tema på 
personalmøte i alle 
barnehagene vår 15, 
med utg pkt i kap. 5 i 
boka «Mobbing i 
barnehagen».  
 
Vår 15 
 
 
Vår 15/høst 15 
 
 
 
Høst 15, så jevnlig 2 x 
år 
 
 
Hver høst 
 
 
 
 
Høst 15 
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4. Hovedområder fra overordnet strategiplan 
Tydeliggjør ansvar, tiltak og gjennomføring 
 

 Forebygging av mobbing i barnehagen:  
Kompetanseheving av ansatte (fagleder) 
Fokus på lek som sosial arena (pedagogiske ledere) 
Barnesamtaler jevnlig i grupper og enkeltvis ved behov 
Tematisere i foreldresamtaler, barnets trivsel og rolle i gruppa 
2. ganger i året (pedagogiske ledere) 
Tema i SU og på foreldremøte ved oppstart høst og ved behov, 
fokus på å være en god venn (fagleder og pedagogiske ledere) 
 

 Avdekke mobbing i barnehagen 
Involvert og engasjert personale (alle) 
Tema på personal-, base- og pedagogmøter (fagleder og 
pedagogiske ledere) 
Ansatte skal gjennom aktiv tilstedeværelse og samtaler med 
barn, foreldre og kolleger sikre at mobbing avdekkes raskt 
(alle). 
 

 Tiltak når mobbing har oppstått: Strakstiltak. 
Utarbeidelse av tiltaksplan (fagleder) 
Drøfting med pedagogisk leder (fagleder og pedagogisk leder) 
Observasjon og kartlegging (pedagogisk leder) 
Foreldresamtale og oppfølgingssamtale (fagleder og pedagogisk 
leder) 
Bistand fra ressursteam ved behov (fagleder og pedagogisk 
leder) 

 
Skjema: «Tiltaksplan når mobbing 
har skjedd» 
 
Skjema: «Referat foreldre-
samtaler» 
 
Veilednings-/ samarbeidspartnere: 
PPT og ressursteam i barnehagene 
og enheten 
  
Skjema «Sjekkliste barnehagens 
læringsmiljø 
 
Skjema: Årshjul 

Fokus på inkludering og 
mobbing i foreldresamtaler 
inntil 2 x år. Innarbeide temaet i 
skjemaet for foreldre- / 
pedagogisk samtale. 
 
System for at ingen blir utelatt fra 
fødselsdagsselskap 
 
Bruke pedagogisk materiell: 

«Steg for steg» Utvikle barns evne 

til å kommunisere, omgås andre og 
takle problemer og frustrasjon 
(Bymyra).  
 
«Grønne tanker – glade barn», et 
psykopedagogisk materiell for å 
hjelpe barn til å utvikle gode 
holdninger (Bymyra).  
 
«En liten vennebok» en bokserie 
om å forholde seg til hverandre, 
vente på tur, samarbeide, spre 
glede (Åsgård) 
 
«Dunderly» Nettsted for vennskap 
og sosial kompetanse (Sommereng, 
Sorgenfri) 

Fra vår 15, så hver vår 
og høst  
 
 
 
 
 
 
Gjennom året og 
særlig ved tilvenning i 
august/september 
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Vurdering 
5. Vurdering 

 Personalet skal årlig vurdere sitt arbeid mot mobbing: 

 Barns trivsel, utvikling og læring skal vurderes 2. ganger i året i 
forkant av foreldresamtaler. 

 Læringsmiljøet skal vurderes 2. ganger i året  

 Forebyggende arbeid mot mobbing vurderes årlig forbindelse 
med utarbeidelse av ny årsplan.  

Skjema «Sjekkliste barnehagens 
læringsmiljø 
 
 
Skjema: Loggføring enkelt saker 

Utarbeide sjekklister: 
Få inn i rapportering til 
enhetsleder. 

Se årshjul 

 


