
HANDLINGSPLAN – MOBBING – RÅDHUSMARKA/LANGGATA  og TRONES 

BARNEHAGE. 

Definisjon: Ubalanse i maktforhold, og et barn gjentatte ganger over tid blir fysisk eller 

psykisk plaget eller utestengt fra lek og samvær, og opplever dette som vanskelig, trist, 

ubehagelig og vondt. (fra Aremarka barnehages handlingsplan).  

Hva er mobbing:  

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

trakasserer et offer. 

- mobbing handler om makt og avmakt, og det er et skjevt maktforhold mellom den som 

mobber og den som blir mobbet. 

- mobbing blant småbarn kan forebygges ved at voksne er oppmerksomme på det enkelte 

barns trivsel og på samværsmønstre i barnegruppen. 

- mobbing i barnehagen kan stoppes av aktivt deltagende voksne som griper inn når det er 

nødvendig. (kilde: barne og familiedepartementet) 

 

Målsetting: Ingen barn i Rådhusmarka/Langgata/Trones  barnehage skal oppleve mobbing 

i barnehagen 

 

Trygge voksne skaper trivsel: 

Gjensidig åpenhet og støtte i samarbeidet er viktig for personalet. Alle kan gjøre feil, og 

ingen dager er som regel like gode. En gjennomgående aksepterende og anerkjennede 

væremåte bidrar til trygghet, tillit og trivsel. En felles grunnholdning om at alle i prinsippet 

vil hverande vel, kan være et godt utgangspunkt. Det er gunstig å utvikle en hjelpekultur 

hvor kollegaer støtter hverandre. Det motvirker usikkerhet og stress og bidrar til aktiv 

deltakelse og innsats. Personalet bør reflektere over egen væremåte og samhandling og 

arbeide sammen for å øke kvaliteten på det kollegiale samspillet. 

 

 Strategi: Vi skal ha null toleranse for mobbing i Rådhusmarka/Langgata/Trones 

barnehage, og gjennomfører følgende: 

 

 

 

 

 



 

Hva Hvorfor   Hvordan Frist: Ansvar 

Forebygge 
mobbing 

Mobbing skader selvbilde 
og kan over tid gi fysiske 
og psykiske plager for 
offeret. Barnehage skal 
jobbe aktivt for å skape et 
trygt miljø for barn 

 Gjennom å jobbe 
aktivt med sosial 
kompetanse: 
selvhevdelse, 
empati, rolletaking, 
prososial atferd, 
selvkontroll, lek, 
glede og humor. 

Kontin-
uerlig 

Første rekke 
lederne, alle 
ansatte 

Systematisk 
observasjon 
over tid og 
refleksjon rundt 
sosialt samspill. 
Være observant 
på barns 
atferdsendringer 

For å se 
samhandlingsmønstre i 
gruppen eller hos enkelt 
barn. Sette inn rett tiltak 

 Anvende 
observasjons 
metoder, og 
refleksjon rundt 
sosialt samspill 

Kontinuerlig 
og  
Ved 
mistanke 
om 
mobbing – 
avdelings-
møter, 
leder-møter 

Alle ansatte 
 
Ped. ledere/ 
styrer 

Alle barn skal ha 
minst en venn i 
barnehagen. 
Fokus på 
vennskap 

Å oppleve fellesskap med 
et annet menneske 
utvikler sosial 
kompetanse 
Barns vennskap og lek gir 
både glede og nyttige 
erfaringer. I leken foregår 
viktige læreprosesser, og 
leken fremmer 
utviklingen på sentrale 
sosiale områder. 

 Koble barn sammen 
gjennom lek, utvikle 
samspill gjennom 
fokus, aktiv 
deltakelse og 
inkludering. 

Kontin-
uerlig 

Alle ansatte 

Tema: Gleding Gleding er det motsatte 
av mobbing, og er en 
atferd som motvirker 
uheldig atferd, og utvikler 
empati og selvbilde hos 
barna 

 Aktivt bruke boka 
«Gleding» i 
samlingsstund, og 
bokkasse med 
aktiviteter 

To perioder 
årlig, eller 
etter behov 

Pedagogiske 
ledere 

Aktiv holdning 
mot mobbing 

Passivitet akselererer 
uønsket atferd/aktivitet 

 Gjennom å reagere 
konsekvent og 
tydelig på uønsket 
atferd 

Kontinuerlig Alle ansatte 

Når mobbing 
oppstår  
 

Viktig å involvere alle 
parter rundt barnet for å 
kunne oppnå målsetting 

 Gjennomfør 
oppfølgingssamtaler 
med barnet/barna 
etter behov. 
Opprett sosialt 
nettverk rundt 

Etter behov Pedagogisk 
leder 



offeret (voksne, 
barn), informer 
ansatte og foreldre. 
Ha samtale med 
involverte foreldre 
hver for seg. Bli 
enige med foreldre 
om tiltak. Er det noe 
foreldre kan bidra 
med? Utarbeid 
fellesstrategi for å 
stanse mobbing 
umiddelbart. Ha 
fokus i 
barnegruppen 
gjennom tema 
Gleding. 

Sensitive voksne  Samspill med andre 
mennesker- barn og 
voksne – er av avgjørende 
betydning for barnets 
utvikling. 

 De voksne må 
observere og 
reflektere 
kontinuelig over 
samspillet i 
barnegruppen.  Vi 
må være årvåkne, 
observante og 
sensitive. 
Vi må være 
tilstede!! 

Kontinuerlig Alle ansette 

Forebygging - 
foreldre 

Være gode rollemodeller  Gripe inn når barn 
viser uønsket atferd 
mot andre barn, og 
vise at dette ikke er 
godtatt. Ikke snakke 
ufordelaktig om 
andre barn, deres 
foreldre eller 
ansatte i barnas 
påhør. Løse 
konflikter på en god 
måte.  

  

Evaluering av 
arbeidet mot 
mobbing 

Følge retningslinjer fra 
kunnskapsdepartementet. 
Jobbe målrettet og 
evaluere arbeidet som er 
gjort både aksjonsmessig 
og forebyggende. 
 

  Årlig – vår Ped. Leder i 
sammen 
med 
avdelingen 



Sjekkliste om 
miljøet i 
barnehagen 

For å hindre at mobbing 
oppstår og får utvikle seg 

 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 
gleder over 
hverandres 
mestring, eller er 
miljøet snarere 
preget av 
prestasjonskrav og 
konkurrerende 
holdninger til 
hverandre? 

Kontinuerlig Alle 

 

 

 


