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INNLEDNING 
 
Tromsø kommune valgte i 2014 å lage en felles Strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler. 
I denne var det nedfelt at enhetene og skolene i tillegg skulle utarbeide sin egen lokale handlingsplan mot 
mobbing.  
Fastlandet Nord Barnehagers fokusområde til og med 2017 er «Vennskap». Målet er at alle barna skal oppleve et 
aksepterende, inkluderende og tolerant oppvekst – og læringsmiljø, basert på vennskap og gode relasjoner. 
I arbeidet med handlingsplan mot mobbing har vi tatt utgangpunkt i vårt lokale planverk og Tromsø kommunes 
strategiplan. Handlingsplanen viser konkrete tiltak i Fastlandet Nord Barnehagers arbeid 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 aktive; 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. 

 
Til slutt har vi utarbeidet en oversikt over metodene som skal brukes når arbeidet mot mobbing skal vurderes, 
samt et årshjul for aktiviteter som skal bidra til å fremme et godt læringsmiljø.  
 
 
Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe, sammensatt av representanter fra alle våre fem barnehager. En stor 
takk rettes til gruppen, samt øvrige ansatte og Samarbeidsutvalgene som har gitt nyttige innspill i høringsrunden.  
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HOVEDMÅL 
Alle barna skal oppleve et aksepterende, inkluderende og tolerant oppvekst – og læringsmiljø basert på 
vennskap og gode relasjoner. 
Virksomhetsplan 2014-2017s.11 
 

DEFINISJON PÅ MOBBING 
«Mobbing er fysiske eller sosiale negative handlinger, som utføres gjentatte ganger over tid av en person eller 
flere sammen, og som rettes mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle situasjonen».  
Erling Roland 2007. 
«Mobbing kan utføres på flere måter, og de tradisjonelle måtene å mobbe på er: 

- Fysisk, ved slag, spark, holding, ødelegging av klær, bøker etc. Dette kan være dramatisk og lettest å 

observere, men er ikke den hyppigste formen. 

- Verbalt, ved negative kommentarer, ondsinnet erting, ryktespredning og annet. Dette forekommer oftest. 

- Utfrysing, ved å markere avstand, nekte tilhørighet, ved først for å gi inntrykk for aksept og så å avvise». 

Læringsmiljøsentret 2014. 
 

FOREBYGGING AV DIGITAL MOBBING 
Personalet skal gi barna bevissthet og et godt grunnlag mot digital mobbing. I arbeidet skal det skapes prinsipper 
for hvordan man oppfører seg mot hverandre, prinsippene er de samme i sosiale medier som i det virkelige liv. 
Personalet skal: 

- være gode rollemodeller. 

- ha bevisste holdninger til digitale utstyr. 

- ha godt samarbeid med foresatte. 

- snakke med barna om trygg og bevisst bruk av digitale medier. 

- la 5-6 åringene ta i bruk digitalt utstyr og lære om «digital dømmekraft».  

 
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 sosiale ferdigheter   

- utvikle barnas språk og kommunikasjon 

- samarbeide med barnas hjem. 

- gjennomføre barnesamtaler for barn over 3 år. 

- organisere lekegrupper. 

- gjennomføre ukentlige aktiviteter knyttet til tema vennskap. 

Virksomhetsplan 2014-2017 s.11 

 
Mål, innhold og metoder er nærmere beskrevet på neste side under forebygging av mobbing. 
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HOVEDOMRÅDER FRA OVERORDNET STRATEGIPLAN 
 

FOREBYGGING AV MOBBING I BARNEHAGEN 
 

TILTAK ANSVAR GJENNOMFØRING 

Være gode 
rollemodeller for 
barn 

Behandle barn og voksne med 
respekt 
 

 
Hele personalgruppen 

 
Hver dag 
Jobbes med 
kontinuerlig 

Anerkjenne barns følelser 
  

Snakke positivt om andre   
 

Inkluderende holdning ovenfor 
alle 
 

Arbeide aktivt for å 
skape gode 
relasjoner til barn 
og foresatte 

 
Se hvert enkelt barn 
 

 
Hele personalgruppen 

 
Hver dag 
Jobbes med 
kontinuerlig 
 
 
 
 
 

Imøtekommende og 
anerkjennende til foresattes 
ytringer 

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 
 

Bursdagsinvitasjoner holdes 
utenfor barnehagen dersom 
man ikke inviterer hele 
avdelingen/basen eller alle 
guttene/ jentene 
 

Foresatte 
Bursdagsinvitasjoner i 
løpet av året 

Legge til rette for 
trivselsfremmende 
tiltak 
 
 
 
 
 
 

Trivselspatruljeaktiviteter 
 

Trivselspatruljeansvarlig 
TPA 

Ukentlig 

Lekegrupper på 
basen/avdelingen/på tvers i 
barnehagen 
 

Hele personalgruppen Hver uke 

Fellesturer for alle 4- og 5- 
åringer i enheten 

Enhetsteamet En gang i året 

Førskoleklubb Ansvarlig pedagog Hver uke 
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Legge til rette for 
trivselsfremmende 
tiltak 
 

TILTAK ANSVAR GJENNOMFØRING 

Førskoletreff Fagleder/rektor Vårhalvåret 

Aktiviteter knyttet til temaet 
vennskap, for eksempel sanger, 
språksprell, hjerteprogrammet 
og venneserien  

Hele personalgruppen Hver uke 

Barnesamtaler for barn over tre 
år  

Pedagogisk leder 
En gang i året, og ellers 
ved behov 

Lage «vennelov» sammen med 
barna – Fokuser på hva man 
skal gjøre. Skal brukes aktivt i 
hverdagen 

Pedagogisk leder Hvert barnehageår 

Ta opp mobbing, 
og bl.a digital 
mobbing, også 
med foresatte 

Anti-mobbe-kampanjen: 
«voksne skaper vennskap» 

 
Lederteam 

 
Hver høst 

Foreldremøte med tema 
mobbing og 
bursdagsinvitasjoner 

 
Lederteam 

 
En gang i året 

Snakke om digital mobbing med 
de eldste barna 

Pedagogisk leder/ 
ansvarlig pedagog 

2-3 ganger i året, 
eventuelt ved behov 

God dialog med SU. Info om 
hvordan barnehagen jobber mot 
mobbing.  

Fagleder Min. 1 gang i året 

Jobbe aktivt for å 
styrke barnas 
sosiale 
kompetanse 

Gjennomføre ukentlige 
aktiviteter knyttet til tema 
vennskap 
 

 
 
 
 
Hele personalgruppen 

 
Hver uke 

Lekegrupper 
 

Ha fokus på ønsket atferd 

 
 
 
Hver dag 
Jobbes med 
kontinuerlig 

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  

Kjenne til og bruke 
handlingsplanen 
mot mobbing 
 

Sette seg inn i handlingsplanen 
mot mobbing 
 

 
Hele Personalgruppen 

Høsten 2015 
 

Bruke handlingsplanen mot 
mobbing på base-
/avdelingsmøter, ledermøter og 
personalmøter 

En gang i måneden, og 
ved behov 

Vurdering og revidering av 
handlingsplanen 
 

Enhetsteamet 
August /september 
hvert år. 

 



 
 

 

7 
 

 

AVDEKKING AV MOBBING I BARNEHAGEN 
 

 
Være aktivt 
observerende og 
tilstedeværende i 
utetiden 
 
 
 

TILTAK ANSVAR GJENNOMFØRING 

Være i samspill med barna både inne og 
ute 
 

 
 
Hele 
personalgruppen 

Daglig 

Uformelle observasjoner i hverdagen 
 

Formelle observasjoner (Alle med, 
TRAS, Lær meg norsk før skolestart) Pedagogene Ved behov 

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

Kompetanseheving i forhold til krenkende 
atferd og mobbing. Bruke elementer fra 
ICDP (8 temaer for godt samspill). 
 

Enhetsteamet 
 

Hver høst 
 

Stoppe all form for mobbing  Hele 
personalgruppen 
 
 
 

Daglig 
 
 

Være tydelig og alltid gripe inn ved 
krenkende adferd 

Ta opp tema 
mobbing i 
barnesamtaler 

Barnesamtaler for barn over 3 år 
- barnesamtaleskjema i 

verktøykassen 

Pedagogisk leder 
eller en som barnet 
er fortrolig med 

Hver høst i forbindelse 
med manifest mot 
mobbing 
Ellers ved behov 

Ta alltid melding 
fra barn, 
foresatte og 
ansatte på alvor 
 
 
 

Ved melding av mobbing; 
Se, håndtering av mobbing 

Hele 
personalgruppen 

Når meldingen 
kommer 

Brukerundersøkelse for foresatte Enhetsleder Hver høst 

Ha et tett og godt samarbeid med 
foresatte for å kunne avdekke mobbing i 
barnehagen 

Hele 
personalgruppen 

Daglig 
Foreldresamtaler 
Tema på foreldremøte 
hver høst 
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HÅNDTERING AV MOBBING I BARNEHAGEN 
 

 TILTAK ANSVAR GJENNOMFØRING 

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

Se tiltaksplan Fagleder/Pedagogisk 
leder 

Jobber med saken til 
alle parter er enig om at 
saken er løst. 
 

Gjennomføre 
samtale  
med barna 
som  
er involvert 

Bruk skjema fra Verktøykassen 
«Tiltaksplan når mobbing har skjedd» 
 
http://verktoykasse.tromsoskolen.no/  
 
   

Pedagogisk leder evt. 
sammen med den som 
har observert 
handlingen. 

Ved behov 

Involvering av 
foresatte  

Bruk skjema i Verktøykassen «referat 
fra foreldresamtale» 
 
http://verktoykasse.tromsoskolen.no/  
 
Bruk skjema for «loggføring» av saken 
 

Pedagogisk leder, evt. 
sammen med den som 
har observert 
handlingen 
 
Vær bevisst 
taushetsplikten! 

Ved behov 

Tips for 
aktiviteter og 
litteratur. 

Ta i bruk Verktøykassen. Se tips for 
aktiviteter, litteratur o.l. som kan 
brukes i arbeidet med de involverte 
barna. 
 
http://verktoykasse.tromsoskolen.no/  
 

Pedagogisk leder  Daglig  

 
                                                                                                                                                                 
  

http://verktoykasse.tromsoskolen.no/
http://verktoykasse.tromsoskolen.no/
http://verktoykasse.tromsoskolen.no/
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VURDERING 
 

 TILTAK ANSVAR GJENNOMFØRING 

Vurdering av 
gjennomført tiltaksplan 
i enkeltsaker 
 

Vurdering av 
håndteringen av saken. 

Pedagogisk leder 
sammen med den som 
har observert handlingen 

Vurderes ved første 
avdelings-/basemøte etter 
hendelsen. 

Barnesamtaler 
 

Gjennomføre 
barnesamtaler i henhold 
til f.eks skjema i 
verktøykassen 
 

Pedagogisk leder 2 ganger i året 

Brukerundersøkelsen 
 

Sendes til foresatte  Enhetsleder Gjennomføres i desember. 
Resultater gjennomgås og 
tiltak iverksettes innen 
utgangen av februar. 

Lokal Kvalitetsplan  Se eget 
vurderingsskjema 

Hele personalgruppen 
 

I henhold til overordnet frist 
fra Byrådsavdelingen 

Vurdering av 
voksenrollen med 
tanke på 
forebyggingsdelen 
 

Bruke de 8 tema for godt 
samspill  

Lederteamet  

Vurdering og revidering 
av handlingsplanen og 
årshjulet 
 

 Enhetsteamet August hvert år 
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ÅRSHJUL FOR AKTIVITETER SOM FREMMER ET GODT 
LÆRINGSMILJØ 

 

Aktiviteter i regi av Trivselspatruljen gjennomføres ukentlig gjennom hele året. 

 

 

Januar 
Foreldreundersøkelsen skal ha vært jobbet med i personalgruppen og tiltaksplan skal 

være ferdig utarbeidet innen 31.01. SU skal være en aktiv part i denne prosessen. 

Februar 
 

Mars 

 

Gjennomføre barnesamtaler med alle barn som fyller 3 år dette året. 

April Starter overgangsprosessen fra småbarnsavdeling/base til storbarnsavdeling/base 

Mai 

 

Fellesturer for 4 og 5 åringene (evt. juni) 
Forberede sammenslåing av barnehager i juli. 

Juni Forberede oppstartstiden 
 

Juli  

August  

September 

 

Lage «vennelov» 
Foreldremøte med fokus på læringsmiljøet 

Oktober 

 

Gjennomføre barnesamtaler med alle 4-åringene og 5 åringene. 
Samtale med førskolebarna om digital mobbing og digital dømmekraft 
Forberede foreldreundersøkelsen 
 

November 

Ha tilbydd to og gjennomført minst en foreldresamtale innen 30/11  
Vurdering og revidering av handlingsplanen og årshjulet 
Gjennomføre foreldreundersøkelsen 
 

Desember  


