
HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Handlingsplanen er delt inn i 3 hovedområder:

- Forebygging av mobbing.
Beskrivelse av personalets rolle i arbeidet for å styrke barns sosiale kompetanse, 
og tiltak knyttet til dette arbeidet.

- Avdekking av mobbing.
Konkretisering av personalets ansvar for å være aktiv i forhold til å ta ansvar, 
handle og ta meldinger fra barn og foreldre på alvor.

- Håndtering dersom mobbing oppstår.
Henvisninger til verktøy som skal tas i bruk dersom mobbing oppstår, og hvordan 
barn og foreldre skal involveres i arbeidet.

HOVEDMÅL

Alle barna skal oppleve et aksepterende, inkluderende og tolerant oppvekst- og 
læringsmiljø basert på vennskap og gode relasjoner.

DEFINISJON PÅ MOBBING

En person blir mobbet eller plaget når han eller hun gjentatte ganger og over lang tid blir 
utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer (Olweus, 1993)

BESKRIVELSE AV ARBEIDET MED LÆRINGSMILJØET

Personalet skal:
- etablere gode relasjoner til barna.

- fremme leken og utvikle det sosiale samspillet ved å være aktive voksne som er 
tilstede, deltakende og gode støttespillere.

- være etiske rollemodeller for barna.
- utvikle barnas språk og kommunikasjon.
- samarbeide med barnas hjem.
- gjennomføre barnesamtaler med alle barna over 2 år.
- organisere lekegrupper.
- gjennomføre ukentlige aktiviteter knyttet til tema vennskap.

Mål, innhold og metoder er nærmere beskrevet på under forebygging av mobbing.



FOREBYGGING AV MOBBING I BARNEHAGEN

1. Være gode rollemodeller for barna: 
Hele personalgruppen har ansvar for å kontinuerlig; 
- behandle barn og voksne med respekt
- anerkjenne barns følelser
- snakke positivt om andre
- ha en inkluderende holdning overfor alle

2. Arbeide aktivt for å skape gode relasjoner til barn og foresatte:
Hele personalgruppen har ansvar for kontinuerlig:
- se hvert enkelt barn
- imøtekomme og anerkjenne foresattes henvendelser
- delta aktivt i lek - både ute og inne
- være tilgjengelig for barna
- anerkjenne barns følelser og ønsker
- være oppmerksom til stede for å observere leken
- arrangement der foresatte er invitert

Foresatte informeres i årsplanen om at bursdagsinvitasjoner holdes utenfor barnehagen 
dersom man ikke inviterer hele avdelingen eller alle guttene / jentene.

3. Legge til rette for trivselsfremmende tiltak:
Hele personalgruppen har ansvar for ukentlig:
- å danne lekegrupper på avdelingen
- å arrangere førskoleklubb
- å arrangere aktiviteter knyttet til tema vennskap

Pedagogisk leder har ansvar for:
- å arrangere førskoletreff i Hamna, månedlig gjennom vårhalvåret
- å gjennomføre barnesamtaler for barn to ganger i året og ved behov

4. Ta opp mobbing også med foresatte:
Lederteamet har hver høst ansvar for:
- å ta opp tema mobbing
- sørge for en god dialog med SU om hvordan barnehagen skal jobbe mot mobbing

5. Jobbe aktivt for å styke barnas sosiale kompetanse:
Hele personalgruppen har ansvar for kontinuerlig å:
- gjennomføre ukentlige aktiviteter knyttet til tema vennskap
- danne lekegrupper
- ha fokus på ønsket atferd
- gi barna positiv oppmerksomhet på ønsket atferd
- snakke om følelser
- veilede barna til å dele, vente på tur og inkludere andre i leken
- veilede og hjelpe barna til å løse konflikter 



- veilede barna til å ta kontakt på en positiv måte

6. Kjenne til og bruke handlingsplanen mot mobbing:
Hele personalgruppa:
- må sette seg inn i handlingsplanen mot mobbing
- bruke den aktivt på avdelings-, leder-, personal- og foreldremøter

Lederteamet vurderer og reviderer handlingsplanen årlig i februar.

AVDEKKING AV MOBBING I BARNEHAGEN

1. Være aktivt observerende og tilstedeværende i lek:
Hele personalgruppa må daglig:
- være i samspill med barna både ute og inne
- gjøre uformelle observasjoner i hverdagen
- spontane samtaler etter utetid, ved måltid og lignende
- refleksjon rundt barns lek og vennskap

Pedagogene gjør ved behov:
- gjøre formelle observasjoner som Alle med, Tras, Lær meg norsk før skolestart

2. Være tydelig og forutsigbar i måten å reagere på ved uønsket atferd. Ta ansvar og 
stoppe alle typer mobbing.

Hele personalgruppa må daglig:
- stoppe all form for mobbing
- være tydelig og alltid gripe inn ved krenkende atferd

3. Ta opp tema mobbing i barnesamtaler:
Pedagogisk leder eller en som barnet er fortrolig med:
- ha barnesamtaler for alle barn over 2 år, bruke skjema for barnesamtale 

4. Ta alltid melding fra barn, foresatte og ansatte på alvor:
Hele personalgruppa:
- må se under punkt «håndtering av mobbing», når man mottar melding om 
mobbing.
- ha et tett og godt samarbeid med foresatte for å kunne avdekke mobbing i 
barnehagen. På foreldremøter, foreldresamtaler og i det daglige samarbeidet.



HÅNDTERING AV MOBBING I BARNEHAGEN

1. Mobbing håndteres i henhold til planen «tiltaksplan når mobbing har skjedd»

2. Gjennomføre samtale med barna som er involvert:
Pedagogisk leder eller den som har observert handlingene.

3. Involvering av foresatte:
Pedagogisk leder, evt. sammen med den som har observert handlingene.
- bruk skjema «referat fra foreldresamtale»
- vær bevisst taushetsplikten

4. Verktøy som kan tas i bruk:
Hele personalgruppa kan bruke barnehagens verktøy:
- Du og jeg og vi to
- Snakkepakken
- Språksprell
- Psykologisk førstehjelp
- Barnesamtaler
- Fortell det til noen 
- Veilederen Barns trivsel - voksnes ansvar

Førskolelærerne kan i tillegg bruke:
- Alle med
- Lær meg norsk før skolestart
- BTI - bedre tverrfaglig innsats. Skal sikre tidlig innsats og medansvar for barn det 
er bekymring for. Fokus på tverrfaglig samarbeid, helhetlig innsats og tidlig 
involvering av foreldre.
- Tiltaksplan ved mobbing
- Referat foreldresamtaler ved mobbing / mistrivsel
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