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Innledning   

 

Ingen barn skal mobbe eller bli mobbet i barnehagen. Barns opplevelse av seg selv og sin 

egenverdi utvikler seg i samspill med omgivelsene. Mobbing er alvorlig fordi det har store 

personlige konsekvenser. Barn som utsettes for mobbing fratas både livsmot og verdighet. 

Forskning viser at både barn som mobber og barn som har opplevd mobbing har en forhøyet 

risiko for å utvikle psykiske vansker senere. Arbeidet med å forebygge mobbing, 

marginalisering og utenforskap starter derfor allerede i barnehagen. Alle barn og unge har 

rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing. FNs Barnekonvensjon slår fast at barn og 

unge har rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, omsorg, beskyttelse og 

selvrealisering. Mobbing svekker disse rettighetene.  

  

Bærum kommune har utarbeidet en handlingsplan mot mobbing i barnehagen: PLAN FOR Å 

SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ - Handlingsplan mot mobbing i 

Bærumsbarnehagen. Det er et verktøy for alle kommunale og private barnehager i arbeidet 

med å forebygge og forhindre krenkende ord og handlinger mot barnehagebarn.   

Vi har tilpasset den planen til vår barnehage, og den sier noe om hvordan vi i Ekrekroken 

barnehage arbeider med det psykososiale miljøet i barnehagen. Videre sier den noe om 

hvordan de ansatte kan styrkes i arbeidet mot mobbing og hvilke rutiner barnehagen har i 

arbeidet med forebygging av mobbing.    

Bærum kommune har et tverrfaglig samarbeid.  I enkelte saker kan det være naturlig å ta 

kontakt med helsestasjon, PPT, barnevern eller skole for å samarbeide for å gjøre det beste 

for barnet.  

  



1. Mobbing og mistrivsel 

 

Mobbing blir definert ulikt. Utdanningsdirektoratet trekker frem følgende trekk fra ulike 

definisjoner    

  

• det dreier seg om negative, fysiske eller psykiske handlinger begått av en eller 

flere mot en annen  

• den som blir utsatt for erting, plaging eller utestenging, er lett tilgjengelig som 

del av et fellesskap han eller hun ikke har valgt selv  

• det er ubalanse i maktforholdet slik at det er vanskelig å forsvare seg  

• handlingen må ha en viss hyppighet og foregå over tid  

  

I barnehagen kan mobbing gjøre seg gjeldende ved at et barn har en egenopplevelse av å bli 

stengt ute fra leken, ikke bli akseptert, får negative kommentarer, blir dominert, 

undertrykket, truet, herset med, hånt, krenket, latterliggjort eller manipulert, eller at voksne 

ser og opplever denne type atferd i miljøet.  

Det kan noen ganger være vanskelig å skille mellom erting og mobbing, men erting som 

foregår over tid kan utvikle seg til å bli mobbing. Det dreier seg med andre ord ikke 

om enkeltstående handlinger som inngår som en del av det å være menneske, eller om barn 

som en gang imellom ikke får være med i lek. Det handler om negative mønstre som foregår 

over tid og hvor det er ubalanse i styrkeforholdet.  

 

2. Forebygging 

 

Relasjonen mellom barn og voksne er sentral i arbeidet mot mobbing i barnehagen. De 

voksnes forståelse av barn og barns atferd er grunnlaget for om voksne ser, reflekterer, 

handler og evaluerer egen praksis, og det er de voksnes holdninger som ligger til grunn for 

de handlinger som utføres.  

Den tydelige og omsorgsfulle voksne er modell for barns møte med andre. Når barn ikke får 

til lek og samspill med andre barn, trenger de hjelp av voksne. Noen barn strever mer enn 

andre. 

 



For å skape en barnehage fri for mobbing, ønsker vi at Ekrekroken barnehage skal ha: 

 

• tydelige verdier og felles holdninger som praktiseres av voksne  

• voksne som legger til rette for en god start for det enkelte barn (gode 

strategier for tilvenning, forutsigbar dagsrytme og gode rutiner for overganger 

mellom aktiviteter)  

• voksne som systematisk observerer enkeltbarn og barnegrupper, og 

tilrettelegger for etablering av gode relasjoner og vennskap   

• kompetente voksne som jobber systematisk med å styrke barnas sosiale 

kompetanse og skaper et inkluderende og vennlig barnehagemiljø  

• voksne som kjenner alle barna godt og tilrettelegger aktiviteter slik at alle 

opplever mestring på sitt nivå  

• tilstedeværende og varme voksne som viser alle barna tillit og formidler 

forventninger til dem på en tydelig måte, slik at barna lett kan forstå hva som er 

akseptabelt og hva som ikke er lov  

• voksne som kan være barnas veileder og stillasbygger i utfordrende relasjoner 

og situasjoner – noen ganger gå foran som et godt eksempel, andre ganger 

korrigere, vise, lede og veilede  

• voksne som legger det fysiske miljø til rette slik at det stimulerer til god lek  

• engasjerte voksne som fokuserer på leken som en viktig arena for utvikling av 

sosiale ferdigheter  

• voksne som har kompetanse og håndterer uønsket atferd og fremmer en 

positiv væremåte  

• voksne som vektlegger et godt samarbeid med foreldre  

 

3. Samarbeid mellom barnehage og hjem 

 

Samarbeid med foreldre står sentralt i det miljøskapende og mobbeforebyggende arbeidet i 

barnehagene.  

Barnehagen og hjemmet har et felles ansvar for at mobbing ikke får utvikle seg i 

barnehagen. Det er viktig å samarbeide med foreldre i arbeidet med holdninger og 



verdier. Det forventes at foreldre vil samarbeide med barnehagen om forebygging av 

mobbing og krenkende atferd.  

Det å bli sett, møtt, anerkjent og respektert, innebærer gjensidig forpliktelse mellom 

barnehage og hjem.  Alle barn og foreldre skal oppleve å bli tatt på alvor av personalet. Hvis 

de kommer med en bekymring om at et barn blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, 

skal de bli tatt på alvor.  

Foreldre er barnas viktigste rollemodeller og må være bevisste på hva de sier og uttrykker, når 

barn er til stede.  

Foreldre bidrar til forebyggende arbeid ved å  

• hilse på, snakke med alle barn, invitere barn med hjem, og legge til rette for nye 

vennskap  

• snakke positivt om andre barn, foreldre, personalet og barnehagen   

• melde fra til barnehagen, dersom det oppdages erting/mobbing blant barna  

• gi tilbakemeldinger på barnets trivsel og opplevelser  

• følge opp informasjon og ha et tett samarbeid med barnehagen  

 

Mobbing og begynnende mobbeatferd kan være vanskelig å oppdage.  

Det er viktig å være observant på endringer i barns atferd da det kan være tegn på at noe er 

galt. Et tett samarbeid mellom barnehage og hjem gjør det lettere å fange opp endringer i 

barns atferd.    

 

4. Aktivitetsplikt 

 

Første januar 2021 fikk barnehagene et nytt regelverk for barnehagemiljø; en såkalt 

mobbelov, som skal sørge for at alle barn får en trygg og god hverdag. Her går det klart frem 

at alle voksne i barnehagen har aktivitetsplikt. Aktivitetsplikten er et lovpålagt ansvar til å 

gripe inn dersom ett barn eller grupper av barn ikke har det trygt i 

barnehagen. Aktivitetsplikten er beskrevet i barnehageloven, paragraf 42, og betyder at:  

 

 

• De ansatte i barnehagene skal handle raskt og riktig når et barn ikke har et trygt 

og godt barnehagemiljø  



• Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med og melde fra til barnehagens 

styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og 

godt barnehagemiljø  

• Barnehagen får ansvar for å utarbeide en skriftlig plan med egnede tiltak  

• Alle barnehageeiere skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å 

sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



BEKREFTELSE PÅ AT FORELDRE HAR LEST    

 
PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ  
Handlingsplan mot mobbing i Ekrekroken barnehage 
 
Planen finnes på  

- Barnehagens hjemmeside ekrekroken.no  

- Mykid 

 
Barnets navn_________________________________________________ 
 
 Avdeling____________________________________________________ 
 
 
Jeg/vi bekrefter å ha lest «Handlingsplan mot mobbing i Ekrekroken barnehage» 
 
 
Dato_____________________ 
 
 
Foreldres underskrift_________________________________________________________ 

 

 

 

 
Svarslippen returneres barnets avdeling  
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