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Innledning 

 

 

  

 

Det er nulltoleranse mot mobbing og krenkende atferd. Barnehagene i Østre Toten har 

utarbeidet denne planen som beskriver tiltak og hva barnehagene skal vektlegge for å 

fremme gode og trygge læringsmiljø for barna i barnehagen. 

Planen bygger på Grunnloven, Lov om barnehage, Rammeplan og FNs Barnekonvensjon. 

Barnehageloven §1 Formål 

«Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 
former for diskriminering». 
 

Rammeplan for barnehage 

«Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som 

grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 nr. 1. Dette er et 

overordnet prinsipp som gjelder for all barnehagevirksomhet». 

 

I Østre Toten kommune skal alle barnehagebarn oppleve et trygt og godt 

læringsmiljø som fremmer god psykisk helse, trivsel og læring. Ingen barn skal 

utsettes for mobbing eller krenkede og handlinger. Barna skal oppleve tilhørighet 

og inkludering. 
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Fra FNs barnekonvensjon Kap 3: Handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og 

organisasjoner skal først og fremst ta hensyn til barnets beste. Kap 12: Barnet har rett til å si 

sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt. 

 

 

Barnas Læringsmiljø i barnehagen 

Læringsmiljøet i barnehagen består av de kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene i 
barnehagen som har betydning for barns utvikling, lek og læring, helse og trivsel.  

 

(Evertsen, Tveitereid, Plischewski, Hancock, & Størksen, 2015, s.6) 

 

Samspillet mellom organisering av barnehagens hverdag, det fysiske miljøet og de ansattes 

pedagogiske praksis har stor innvirkning på barnas trivsel og mestring – og påvirker dermed 

læringsmiljøet. 

 

 

Tegning fra Nordli barnehage 
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Definisjon på mobbing 
 

 «Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne eller andre barn som krenker 
barnets opplevelser av å høre til og være en verdifull person for fellesskapet»  

- (Lund, Helgeland, Kovac, 2017). 

 

Forebyggende og holdningsskapende 
arbeid 

Alle barnehager jobber systematisk for at 
alle barn unngår krenkelser, i nær forståelse 
og samarbeid med barnets hjem. 

Avdekking og håndtering  Metoder og rutiner barnehagen har for å 
avdekke om barn blir utsatt for krenkelser. 
Alle meldinger om krenkende adferd tas på 
alvor og tiltaksplan skal følges. 

Definisjoner 

Krenkende atferd: 

Krenkende atferd er en fellesbetegnelse på alle former for atferd som uoverlagt eller tilsiktet 

rammer andre mennesker fysisk eller psykisk. Barnas og foresattes subjektive opplevelse av 

det psykososiale miljøet skal vektlegges.  

Krenkende atferd kan være: 

 Mobbing; psykisk og/eller fysisk vold rettet mot en person, utført av enkeltpersoner 

eller grupper.  

 Utestenging; at noen blir holdt utenfor i eks. lek. 

 Vold; at noen bruker fysisk/psykisk makt mot andre. 

 Rasisme; at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en 

annen hudfarge eller snakker et annet språk. 

 Diskriminering; at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på 

grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge, opprinnelse eller andre forhold. 

 Digital krenkelse; sende og spre krenkende meldinger eller bilder av en 

person/situasjon, ved hjelp av f.eks. internett, mobil, sosiale medier etc.  
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Dette gjennomføres i alle barnehager hvert år: 

• Informasjon om gode læringsmiljø, fravær av krenkelse er tematikk som gjøres 

kjent for foresatte. Tema på foreldremøte årlig. 

• Tydelig og involvert ledelse 

• Barnehagen har et nært samarbeid med de foresatte. 

• Medvirkning gjennom FAU og SU. 

• Brukerundersøkelse gjennomføres og følges opp vedrørende læringsmiljø 

• Et trygt og godt læringsmiljø drøftes jevnlig i kollegiet  

• Felles forståelse for begynnende mobbeadferd.  

• Vi har ansvaret for regien i mobbesaker 

• Engasjerte, kompetente og omsorgsfulle voksne. 

• Bruk av systematisk observasjon 

• Jobbe med tilbakemeldingskultur  

• Fokus på god voksenroller, eks. Cosp – større, sterkere, klokere og god. 

• Fokus på positiv relasjonsbygging mellom voksen-barn og barn-barn. 

• Barnesamtaler med fokus på trivsel og medvirkning 

Alle som jobber i barnehagene skal være godt kjent med lovverket og deres plikt til å 

handle, dersom de ser eller får mistanke om at noen blir utsatt for krenkende atferd. 

 

«Vennskap» - Tegning fra Kapp barnehage 
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TRYGT OG GODT LÆRINGSMILJØ FOR ALLE 
BARNEHAGEBARN I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 
RYGT OG GODT LÆRINGSMILJØ FOR ALLE 
BARNEHAGEBARN I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg til der felles kommunale arbeidet for et trygt og godt læringsmiljø for alle 

barnehagebarn i Østre Toten kommune, har vi følgende tiltak ved ……….. barnehage: 
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Tiltaksplan:  

                                 

Det skal skrives referat /tiltaksplan fra alle møter. 

 Tiltaksplanen skal ses i sammenheng med Handlingsveilederen/BTI for barn/unge 
foreldre/foresatte i Østre Toten kommune.  

 Den som observere har ansvar for dokumentasjon og gi informasjon til styrer og ped.leder og 
det skal lages en skriftlig tiltaksplan. 

 Foreldre som er bekymret for eget barns trivsel i barnehagen, tar dette opp med 
barnehagen.  

 Foreldrene til den/de som blir mobbet og den/de som mobber blir informert og tatt med på 
råd.    

TILTAK ANSVAR GJENNOMFØRT 

1. Den som tar i mot bekymring og/eller 
observerer mobbing, informerer ped.leder 
straks. Tas opp på nærmeste avdelingsmøte. 
Beskriv så konkret som mulig hva som har 
skjedd.  
Hvordan har de voksne forholdt seg? 
Bli enige om tiltak videre. 

Den som 

observerer 

mobbing. 

Alle 

 

2. Snakke med barna om det som har skjedd. Be 
barna komme med et forslag til hva vi kan gjøre 
videre. 
Sammenfatt barnas forslag med de personalet 
har kommet frem til. 

Den ansatte 

som står barna 

nærmest 

 

3. Foreldrene til begge parter blir informert og gatt 
med på råd. 
Skjema for møter skal brukes. 

Ped.leder  

4. Evaluering av hvordan det går, etter 1-2 uker. 
Nye samtaler med barna ved behov. 

Den ansatte 

som står barna 

nærmest 

 

5. Evaluering på avdelingsmøter etter 1-2 uker. Evt 
viere tiltak? 

Ped.leder 

sammen med 

øvrige 

personale 

 

6. Evaluering på avdelingsmøter etter 1-2 uker. Evt 
videre tiltak? 

Ped.leder  

7. Evaluering bør skje kontinuerlig, en gang pr 
mnd. eller oftere inntil saken er løst. 

Ped.leder 
sammen med 
øvrige 
personale 
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 Alle som jobber i barnehagene skal følge med og fange opp 

 Du skal reagere og gripe direkte inn 

 Du skal følge opp og varsle 

 Du skal undersøke og kartlegge 

 Vi skal iverksette tiltak og evaluere- justere praksis  
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Skjema 

Skjema for møter/ VEDRØRENDE MOBBING/UØNSKET ADFERD I ……………………………….BARNEHAGE 

Skjema skal ligge i barnets mappe (kopi til foresatte) 

Dato:  

Tilstede på møtet: 

Hva saken gjelder Dette skal det arbeides med:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato for oppfølgingssamtale:  

_________________________                                           _____________________ 

Underskrift ansatte                                                                 Underskrift ansatte 

 

_________________________                                           ______________________ 

Underskrift foreldre                                                             Underskrift foreldre 
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Sjekkliste - oppvekstmiljø 

1.  Sjekkliste angående voksnes forhold til barna:  

 

Ja-

alltid 

Ja- 

oftest 

Nei- 

sjelden 

Nei - 

Aldri 

Er voksne i vår barnehage anerkjennende og støttende i 

forhold til barns initiativ?  

    

Blir alle barna lagt merke til i like stor grad, uavhengig av type 

personlighet? (innad /utadvendt)  

    

Får noen barn stadig positiv oppmerksomhet fra oss voksne – 

mer enn andre barn?  

    

Får noen barn stadig negativ oppmerksomhet fra oss voksne – 

mer enn andre barn?  

    

Kan en se at det har blitt et ”mønster” i at vi voksne har lettere 

for å tro på noen barns forklaring på konflikter enn andre i 

gruppa?  

    

Er det noen barn i gruppa som vi voksne tar mer kontakt med – 

og finner på flere aktiviteter med enn andre barn?  

    

Er det noen barn i gruppa som vi voksne tar lite kontakt med – 

og sjelden tar initiativ til aktiviteter med?  

    

Klarer vi å involvere alle barna i fellesskapet - f.eks. praten 

rundt bordet ved måltider?  

    

Har vi voksne større tålmodighet med enkelte barn i gruppa 

enn andre, når det gjelder å følge dem opp / hjelpe dem? 

    

Blir noen barn raskere avbrutt / avvist av oss voksne enn andre 

når de tar kontakt med oss?  

    

Er alle voksne bevisst på at barn ikke alltid klarer å forstå spøk 

/ ironi? ( Være forsiktig med bruk av ironi i fht. barn som ikke 

forstår dette )  

    

2. Sjekkliste angående miljøet i barnehagen:      

Er miljøet i vår barnehage preget av gjensidig omsorg, 

anerkjennelse, varme og respekt?  

 

    

Er samspillet barna imellom preget 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?  

 

    

La sjekkliste 1 og 2 om barnehagens oppvekstmiljø jevnlig bli et diskusjonsgrunnlag i personalgruppa, 

på avdelingsmøter, personalmøter m.m. Er vår barnehage der vi vil den skal være i fht. 

oppvekstmiljø? 
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Tips til nyttige nettsider :  
UDIR og barnehagemiljø: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/barnehagemiljo/ 

Nullmobbing: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/ 

Læringsmiljøsenteret: https://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/ 

Barns trivsel – voksnes ansvar: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-

rammeplanen/trivselsveileder/ 

Barne og fam.dept. 2002: Mobbing i barnehagen:  
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0006/ddd/pdfv/210592-

mobbing_skjerm_bokm.pdf 

Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen- forskningsrapport 2015 

http://www.forebygging.no/Global/mobbing%20i%20barnehagen%20rapport.pdf 

 

Anbefalt litteratur :  
 Ella Cosmovic Idsøe og Pål Roland: Mobbeatferd i barnehagen 

 Ingrid Lund: «De er jo bare barn» Om barnehagebarn og mobbing 

 Ingrid Lund og Anne Helgeland: Mobbing i barnehagen 
 

 
 
 
 

Litteratur for barn :  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/barnehagemiljo/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/
https://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0006/ddd/pdfv/210592-mobbing_skjerm_bokm.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0006/ddd/pdfv/210592-mobbing_skjerm_bokm.pdf
http://www.forebygging.no/Global/mobbing%20i%20barnehagen%20rapport.pdf

