
HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 

for 

Strand barnehage 

 

 
 

 

Hovedmål for barnehagen er barnehagelovens §1.Formål: 

 

”Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder 

gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse 

og samarbeid med barnas hjem. 

Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse 

i samsvar med kristne grunnverdier.” 

Med kristne grunnverdier forstås medmenneskelighet 

eller nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, 

ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet. 

Livet i barnehagen handler mye om samspill mellom 

mennesker, både små og store. Vi har fokus på 

”folkeskikk”, vi hilser på hverandre, sier ”takk” og 

”unnskyld” der det trengs, og er greie med hverandre! 

Alle får være med å leke!! 



 
I barnehagen har vi nulltoleranse for mobbing! 

 

HVA ER MOBBING? 

Mobbing er når en person eller gruppe gjentatte ganger og over tid plager og 

trakasserer et offer, og det er et skjevt maktforhold mellom den som mobber 

og den som blir mobbet. 

 

Mobbingen kan arte seg som fysisk plaging, trusler eller som erting, håning, 

negativ omtale/tiltale, utestenging og ignorering når dette skjer gjentatte 

ganger og over tid.  

 

Vi snakker ikke om mobbing ved vilkårlig erting, konflikter, enkelttilfeller av 

slåssing og utestengning som når for eksempel barn blir sinte på hverandre, tar 

leker fra hverandre eller springer opp i raseri for ett eller annet. 

 

Mobbing i barnehagen kan stoppes ved aktivt deltakende voksne, som er 

oppmerksomme på barns trivsel og samhandling. 

 

MÅL FOR BARNEHAGENS ARBEID 

 Skape et barnehagemiljø med nulltoleranse for mobbing både blant barn 

og voksne. 

 Øke personalets kunnskap om forebygging og håndtering av mobbing i 

barnehagen. 

 Få til et samarbeid med foreldrene angående mobbing. 

 

DELMÅL 

 Skape et miljø der barn og voksne skal bli møtt med varme, anerkjennelse 

og oppmuntring og få oppleve seg selv som verdifulle. 

 Vi ønsker at alle skal respektere hverandre for den man er. 

 Alle barn skal ha venner og noen å leke med. 

 Alle skal oppleve glede ved å være i barnehagen. 

 Vi ønsker å styrke den positive selvfølelsen og gjøre barna rustet til å 

møte verden. 

 Personalet skal bli bevisste på sitt ansvar om å forebygge og slå ned på 

mobbing. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORSLAG TIL FOREBYGGENDE ARBEID / HVA KAN VI GJØRE  FOR Å NÅ 

MÅLENE? 

 Jobbe målbevisst med sosial kompetanse (selvhevdelse, empati og 

rolletaking, prososial atferd, selvkontroll, lek, glede og humor) og 

måter for problemløsning. Eks. rollespill. 

 

 Vektlegge voksenrollen. De voksne må se og lytte til barna. En aktiv og 

tydelig voksenrolle er nødvendig. Passivitet er svært uheldig. 

 

 Samarbeide med foreldrene. 

 

 

 

 

 

EVALUERING 

 Observere samspill barn-barn, voksen-voksen og barn-voksen. Se egen 

sjekkliste, vedlegg 2. 

 Samtaler med barna i små grupper om hvordan de har det i barnehagen. 

 Diskusjoner på personalmøter og planleggingsdager. 

 Evalueringsskjemaer til foreldre 1 gang pr. år i forbindelse med års-

evaluering. 

 Årlig evaluering av planen av personalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORSLAG TIL LITTERATUR OG HJELPEMATERIELL SOM KAN BRUKES 

 

For de voksne: 
 Kari Lamer: Sosial kompetanse. Teoribok, håndbok 
 Myrna B. Shure : JEEP 
 Berit Bae: Det interessante i det alminnelige 
 Reidar Pettersen: Mobbing i barnehagen 
 Jesper Juul: Det kompetente barn 
 Jesper Juul: Fra lydighet til ansvarlighet 
 Jesper Juul: forskjellige videoer 
 Barne- og familiedep. 2002: Mobbing i barnehagen. 

Et hefte for deg som jobber i barnehagen 
 Kari Pape: Fra ord til handling – fra handling til ord 

 

For barna: 
 Tor Åge Bringsværd:  Karsten liker å danse 

Ruffen – sjøormen som ikke kunne svømme 

 Tone Lie Bøttinger:  Min storebror apen 

 Paul Leer-Salvesen:  Fy fabian 

 Ann de Bode:   Det er alltid meg de skal ta 

 Lena Klefelt:   Otto og Joppa 

 Mats Wänblad:   Lilleving 

 Ulf Nilsson:    Den lille gutten og løven 

 Per Christian Jersild:  Hymir 

 Kari Saanum:   Herr Alkabars nese 

 Gun-Britt Sundstrøm:  Gutten I supermanndrakten 

 Else Færden:   Den stygge drageungen 

 Birgitta Stenberg:  Billy og sinte Lotta 

     Bjørn drar på landet 

 Gunder Andersson:  Martins sommer 

 Trond Brænne:   Petter og månen 

 Eva Eriksson:   Stures nya jacka 

 Gunilla Bergstrøm:  Albert og udyret. 

     Hvem kan redde Albert Åberg(bøker som barna 

våre er blitt veldig glade i) 

 Ursula Kirchberg:   Selim og Susanne 

 Egon Mathiesen:   Katten med de blå øynene 

 Mette Cecilie Newth:  Lille Skrekk 

 I barnehagen vår bruker vi også ”Marius i barnehagen”-(bilder til 

ettertanke og diskusjon i Samlingsstunda) 



 

 

 

TILTAKSPLAN NÅR MOBBING SKJER 
 

Det skal skrives referat fra alle møter. Se eget vedlegg. (Vedlegg 1.) 

 

TILTAK    ANSVAR GJENNOMFØRT 

Sign. og dato 

1. Den som observerer mobbing 

informerer de andre ansatte. Tas opp 

på personalmøte. Beskriv så konkret 

som mulig hva som har skjedd. Hva har 

barnet/barna gjort? Hvordan har de 

voksne forholdt seg? Bli enige om 

tiltak videre.  

Alle  

2. Snakk med barna om det som har 

skjedd. Be barna komme med forslag 

til hva vi kan gjøre videre. Sammenfatt 

barnas forslag med det personalet har 

kommet fram til. 

Den som står barna 

nærmest. 

 

3. Foreldrene til den/de som blir 

mobbet og den/de som mobber blir 

informert og tatt med på råd. 

Pedagogisk leder 

eller den av de 

ansatte som står 

barnet/barna 

nærmest. 

 

 

4. Evaluering av hvordan det går etter 

1 – 2 måneder. Samtale med barna. 

 

5. Informasjon eller samtale med 

foreldre etter behov. 

 

6. Eventuelt videre tiltak.  

7. Ny evaluering etter et halvt år og 

eventuelt videre tiltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vedlegg 1. 

SKJEMA FOR MØTER VEDRØRENDE MOBBING I STRAND 

BARNEHAGE 
 

Skjemaet skal ligge i barnets mappe (eventuelt kopi til foresatte). 

 

Dato: 

 

Tilstede på møtet: 

 

Hva saken gjelder Dette skal det arbeides med 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato for oppfølgingsmøte: 

 

-----------------------------------        --------------------------------------- 

underskrift ansatte   underskrift ansatte 

 

 

-----------------------------------       --------------------------------------- 

underskrift foreldre   underskrift foreldre 

          Vedlegg 2. 

 

 



 

 

SJEKKLISTER 
 

Sjekklister angående de voksnes forhold til barna: 
 

 Er voksne anerkjennende og støttende overfor barnas egne initiativ, eller 

mer preget av å gi beskjeder, formidle egne tanker og å kontrollere at 

barna følger reglene som er satt? 

 Blir alle barna lagt merke til, eller er det noen som alltid blir sett og hørt 

mens andre gjerne blir oversett? 

 Er det slik at noen barn stadig får positiv oppmerksomhet, mens andre 

ofte er gjenstand for negativ oppmerksomhet? Med andre ord: Ser dere 

lett bare det positive ved enkelte barn og hovedsaklig det negative ved 

andre? 

 Er det blitt et mønster i at det er lettere å tro på bestemte barns 

forklaringer på konflikter og hendelsesforløp enn på andres? 

 Er det slik at alle de voksne tar initiativ til å snakke med og finne på ting 

med alle barna, eller er det de samme barna dere helst prater med, og de 

samme dere helst ikke spontant tar kontakt med? 

 Har dere større tålmodighet med og evne til å følge opp enkelte barn, 

mens andre raskere blir avbrutt? 

 Har de voksne bevissthet om forskjellen på humor og ironi? 

 

 

Sjekklister angående miljøet i barnehagen: 
 

 Er miljøet preget av gjensidig omsorg, anerkjennelse og varme, eller 

preges det av mye erting og kritiske kommentarer til og om hverandre? 

 Er miljøet i hovedsak inkluderende, eller preges det ofte av ekskludering 

av enkeltbarn? 

 Er samspillet barna imellom preget av klare sosiale hierarkier, eller av 

likeverdighet og veksling av hvem som bestemmer og hvem som til enhver 

tid får være med? 

 Er det en trygg og avslappet tone preget av humor, spontanitet, 

oppmuntring og glede over hverandres mestring, eller er miljøet snarere 

preget av prestasjonskrav og konkurrerende holdninger til hverandre?  

 

 



 

 

 

Vær mot andre, slik du vil at andre skal være mot deg! 

 

 

 

 

 
 

 

Barnehagen skal være et sted der barn og voksne blir møtt 

med omsorg, respekt og kjærlighet! 
 


