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Innledning
Bæru ko
u es PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ ‐
Ha dli gspla
ot obbi g i Bæru sbar ehage er et verktøy for alle ko
u ale og
private bar ehager i arbeidet ed å forebygge og forhi dre kre ke de ord og ha dli ger
ot bar ehagebar .
Pla e viser hvorda bar ehage e arbeider ed det psykososiale iljøet i bar ehage ,
hvorda de a satte styrkes i arbeidet ot obbi g og hvilke ruti er bar ehage har i
arbeidet ed forebyggi g av obbi g.
I Bæru ko
u e har vi et tverrfaglig sa arbeid. I e kelte saker ka det være aturlig å ta
ko takt ed helsestasjo , PPT, bar ever eller skole.
Bar ehagelove stiller klare forve t i ger til bar ehage s forpliktelser for å skape et godt
fysisk og psykososialt læri gs iljø for bar
§ . For ål
Bar ehage skal i sa arbeide og forståelse ed hje
et ivareta bar as behov for
o sorg og lek, fre
e læri g og da i g so gru lag for allsidig utvikli g. …
Bar ehage skal øte bar a ed tillit og respekt, og a erkje e bar do
e s
ege verdi. De skal bidra til trivsel og glede i lek og læri g, og være et utfordre de og
trygt sted for fellesskap og ve skap. Bar ehage skal fre
e de okrati og
likestilli g og otarbeide alle for er for diskri i eri g.
Ra
epla e sier Bar ehage skal fre
obbi g og vold s.
.

e positive hold i ger so

otvirker avvis i g,

Bar ehage skal være e helsefre
e de og forebygge de are a og skal ha dle raskt og ta
de grep so er ødve dige for at eve tuell obbi g opphører.
Styrer har det overord ede a svaret for det psykososiale iljøet i bar ehage . Styrer og
reste av perso alet skal forhi dre og stoppe obbi g og obbelig e de atferd år dette
skjer.
Bæru ko
u e legger vekt på at:
 det arbeides ko ti uerlig, la gvarig og syste atisk ed bar as bar ehage iljø
 bar ehage og foreldre sa arbeider o det forebygge de og hold i gsskape de
arbeidet
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tydelig ledelse er e forutset i g for å forebygge, avdekke og hå dtere kre ke de
ord og ha dli ger
alle a satte i bar ehage har e ha dli gsplikt til å u dersøke, varsle og gripe i
derso de får ku skap eller ista ke o at et bar blir utsatt for kre ke de atferd
bar ehage s lokale tiltak og ev e til ko
u ikasjo og sa arbeid er avgjøre de for
at arbeidet skal lykkes
bar ehage følger opp ruti e e i «Helhetlig opplæri gsløp og overga gsruti er»

I ge bar skal obbe eller bli obbet i bar ehage . Bar s opplevelse av seg selv og si
ege verdi utvikler seg i sa spill ed o givelse e. Mobbi g er alvorlig fordi det har store
perso lige ko sekve ser. Bar so utsettes for obbi g fratas både livs ot og verdighet.
Forsk i g viser at både bar so
obber og bar so har opplevd obbi g har e forhøyet
risiko for å utvikle psykiske va sker se ere. Arbeidet ed å forebygge obbi g,
argi aliseri g og ute forskap starter derfor allerede i bar ehage . Bar ehage e i Bæru
skal ha dle raskt og ta de grep so er ødve dige for at eve tuell obbi g opphører.
Sa arbeid ed foreldre står se tralt i det iljøskape de og obbeforebygge de arbeidet i
bar ehage e. Aktiv edvirk i g og godt sa arbeid ed foreldre er avgjøre de derso
obbi g oppstår.
Alle bar og u ge har rett til et oppvekst‐ og læri gs iljø ute
obbi g. FNs
Bar eko ve sjo slår fast at bar og u ge har rett til utvikli g, edvirk i g, ikke‐
diskri i eri g, o sorg, beskyttelse og selvrealiseri g. Mobbi g svekker disse rettighete e.

Hva er mobbing
Mobbi g blir defi ert ulikt. Veiledere Bar s trivsel – voks es a svar. Forebygge de arbeid
ot obbi g starter i bar ehage Utda i gsdirektoratet trekker fre følge de trekk fra
ulike defi isjo er





det dreier seg o
egative, fysiske eller psykiske ha dli ger begått av e eller flere
ot e a e
de so blir utsatt for erti g, plagi g eller uteste gi g, er lett tilgje gelig so del av
et fellesskap ha eller hu ikke har valgt selv
det er ubala se i aktforholdet slik at det er va skelig å forsvare seg
ha dli ge
å ha e viss hyppighet og foregå over tid

Mobbi g ka i volvere flere forskjellige for er for ha dli ger. Vi ka skille
 verbal obbi g si stygge ti g ...
 fysisk obbi g slå, sparke ...
 uteste gelse et bar holdes ute for ...
eller ello direkte og i direkte obbi g.

ello

I bar ehage ka
obbi g gjøre seg gjelde de ved at et bar har e ege opplevelse av å bli
ste gt ute fra leke , ikke bli akseptert, får egative ko
e tarer, blir do i ert,
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u dertrykket, truet, herset ed, hå t, kre ket, latterliggjort eller
ser og opplever de e type atferd i iljøet.

a ipulert, eller at voks e

Det ka oe ga ger være va skelig å skille ello erti g og obbi g, e erti g so
foregår over tid ka utvikle seg til å bli obbi g. Det dreier seg ed a dre ord ikke o
e keltståe de ha dli ger so i går so e del av det å være e eske, eller o bar
so e ga g i ello ikke blir ed i lek. Det ha dler o
egative ø stre so foregår over
tid og hvor det er ubala se i styrkeforholdet.

Forebygging
De tydelige og o sorgsfulle voks e er odell for bar s øte ed a dre. Når bar ikke får
til lek og sa spill ed a dre bar , tre ger de hjelp av voks e. Noe bar strever er e
a dre. Relasjo e
ello bar og voks e er se tral i arbeidet ot obbi g i bar ehage .
De voks es forståelse av bar og bar s atferd er gru laget for o voks e ser, reflekterer,
ha dler og evaluerer ege praksis, og det er de voks es hold i ger so ligger til gru for
de ha dli ger so utføres.
Mobbi g har dårlige vekstforhold i e bar ehage der voks e stadig våger å stille kritiske og
åp e spørs ål til seg selv, sa tidig so de styrker alt det relasjo elle arbeidet so fre
er
god lek, hu or og trygghet I grid Lu d i Mobbi g i bar ehage , s.
.
For å skape e bar ehage fri for obbi g å bar ehage ha
 tydelige verdier og felles hold i ger so praktiseres av voks e
 voks e so legger til rette for e god start for det e kelte bar gode strategier for
tilve i g, forutsigbar dagsryt e og gode ruti er for overga ger ello aktiviteter
 voks e so syste atisk observerer e keltbar og bar egrupper, og tilrettelegger for
etableri g av gode relasjo er og ve skap
 ko pete te voks e so jobber syste atisk ed å styrke bar as sosiale ko peta se
og skaper et i kludere de og ve lig bar ehage iljø
 voks e so kje er alle bar a godt og tilrettelegger aktiviteter slik at alle opplever
estri g på sitt ivå
 tilstedevære de og var e voks e so viser alle bar a tillit og for idler
forve t i ger til de på e tydelig åte, slik at bar a lett ka forstå hva so er
akseptabelt og hva so ikke er lov
 voks e so ka være bar as veileder i utfordre de relasjo er og situasjo er – oe
ga ger gå fora so et godt ekse pel, a dre ga ger korrigere, vise, lede og veilede
 voks e so legger det fysiske iljø til rette slik at det sti ulerer til god lek
 e gasjerte voks e so fokuserer på leke so e viktig are a for utvikli g av sosiale
ferdigheter
er e positiv
 voks e so har ko peta se og hå dterer uø sket atferd og fre
være åte
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voks e so

vektlegger et godt sa arbeid

ed foreldre

Med a erkje else so gru fu da e t har de e kelte voks e, både bla t de a satte
og foreldre det redskapet so tre gs for å skape obbefrie bar ehager I grid Lu d i
Mobbi g i bar ehage , s.
.

Samarbeid mellom barnehage og hjem
Bar ehage og hje
et har et felles a svar for at obbi g ikke får utvikle seg i bar ehage .
Det er viktig å sa arbeide ed foreldre i arbeidet ed hold i ger og verdier. Det forve tes
at foreldre vil sa arbeide ed bar ehage o forebyggi g av obbi g og kre ke de
atferd. Foreldre å derfor i volveres i hvorda bar ehage jobber ed bar og relasjo er
og s akke o te a obbi g, kre ke de atferd og forebyggi g av dette i foreldresa taler
og foreldre øter. Dette i ebærer også at foreldre blir i for ert o bar ehage s
ha dli gspla
ot obbi g.
Det å bli sett, øtt, a erkje t og respektert, i ebærer gje sidig forpliktelse ello
bar ehage og hje . Alle bar og foreldre skal oppleve å bli tatt på alvor av perso alet. Hvis
de ko
er ed e beky ri g o at et bar blir utsatt for kre ke de ord eller ha dli ger,
skal de bli tatt på alvor.
Foreldre er bar as viktigste rolle odeller og å være gje o te kte ed hva de sier og
uttrykker, år bar er til stede.
Foreldre bidrar til forebygge de arbeid ved å
ed hje , og legge til rette for ye
 hilse på, s akke ed alle bar , i vitere bar
ve skap
 s akke positivt o a dre bar , foreldre, perso alet og bar ehage
elde fra til bar ehage , derso det oppdages erti g/ obbi g bla t bar a

 gi tilbake eldi ger på bar ets trivsel og opplevelser
 følge opp i for asjo og ha et tett sa arbeid ed bar ehage

Avdekking
Mobbi g og begy e de obbeatferd ka være va skelig å oppdage. Perso alet
felles forståelse for hva obbi g og kre ke de atferd i ebærer.

å ha

Det er viktig å være observa t på e dri ger av bar s atferd. Det ka være teg på at oe er
galt. Et tett sa arbeid ello bar ehage og hje gjør det lettere å fa ge opp e dri ger i
bar s atferd.

Ha dli gsplikt
Alle a satte i bar ehage har e ha dli gsplikt so
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består av:





plikt til å gjøre u dersøkelser raskt
plikt til å varsle pedagogisk leder/styrer raskt f.eks. ved bruk av otat a gåe de
beky ri g
plikt til å gripe i

Følge de pu kt er viktig for å avdekke






obbi g:

Perso alet å være «tett på» bar a i lek og aktiviteter for å ku e fa ge opp atferd
so ka utvikle seg til obbi g.
Perso alet observerer og kartlegger sa spill ello bar a og ello voks e og
bar .
Perso alet er til stede, leker og s akker ed bar a o hvorda de har det og er
opp erkso
e på e dri ger i bar s atferd.
Perso alet gje o fører bar esa taler ed fokus på bar as trivsel – e til e eller i
gruppe.
Pedagogisk leder gje o fører foreldresa taler der bar s trivsel, atferd og
ve skap tas opp.

Lovverk og sentrale føringer













FNs ko ve sjo o bar ets rettigheter av . ove ber
Bar eko ve sjo e
Lov o bar ehager § og §
Ra
epla for bar ehage s i hold og oppgaver Ku skapsdeparte e tet
Forskrift o
iljørettet helsever i bar ehager og skoler § , krav til doku e tasjo
Veileder til forskrift o
iljørettet helsever i bar ehager ‐ Miljø og helse i
bar ehage
Bar s trivsel – vokse s a svar. Forebygge de arbeid ot obbi g starter i
bar ehage ‐ Utda i gsdirektoratet.
Språk i bar ehage . Mye er e prat ‐ Utda i gsdirektoratet.
Foreldreutvalget for bar ehager fub Mobbi g i bar ehage
Bar ehage eldi g
5–
5 Bæru ko
u e.
Kvalitetspla for Bæru sbar ehage
5‐
Bæru ko
u e.
Helhetlig opplæri gsløp og overga gsruti er Bæru ko
u e.
Tiltakspla sa
e for bar og u ge
5‐
Bæru ko
u e.
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Barnehagens rutiner for forebygging av mobbing
Oppgave

Tidspu kt

A svar

Opplæri g og i for asjo til alle ya satte
«Ha dli gspla
ot obbi g i
Bæru sbar ehage e»
Bar og foreldre i for eres o pla e
Nye foreldre skriver u der på at de har lest
doku e tet

Ved a settelse

Styrer

Hver høst

Pedagogisk leder

Bar ehage vurderer det psykososiale iljøet
og vurdere i for asjo fra foreldresa taler

Leder øte to
ga ger i året

Styrer

Bar ehage s pla er og tiltak for forebygge de
og hold i gsskape de arbeid gje o syrer
bar ehagehverdage

Løpe de

Styrer

Bar ehage evaluerer sitt forebygge de og
hold i gsskape de arbeid hvert år. Evalueri g
og evt. revideri g foretas i perso al øte og
sa arbeidsutvalg

Hver vår

Styrer

Bar ehage gje o går ha dli gspla og
drøfter og doku e terer bar ehage s sy på:
‐ Hva er et godt psykososialt iljø?
‐ Hva er kre ke de atferd?
‐ Hva er terskele for å gripe i og hva
i ebærer det?
‐ Når skal ledelse varsles?
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Ved
bar ehagestart

Styrer

Tiltak ved mobbing eller krenkende atferd
Oppgaver

Mobbi g eller kre ke de atferd er observert
eller i for ert o av bar , a satte eller foreldre

U dersøkelser og observasjo settes i ga g
u iddelbart derso det ko
er fra at et bar
ikke har det bra
Sa taler ed bar et so opplever seg kre ket,
for å skaffe i for asjo og gi støtte. Bar ehage
skal sikre at bar ets ege subjektive opplevelse
ko
er fra
Sa taler ed foreldre til bar et so opplever
seg kre ket.
Bar ehage har a svar for å legge til rette for et
godt sa arbeid år det gjelder tiltak so
ka /bør gjøres.
Sa tale ed bar et/bar a so kre ker
Er det flere so kre ker, s akkes det ed é o
ga ge . He sikte
ed sa tale er å gi beskjed
o at slik atferd er uakseptabel og å stoppe
u iddelbart. Gjøre avtaler o oppfølgi g.
Sa tale ed foreldre til bar et so kre ker.
Bar ehage har a svar for å legge til rette for et
godt sa arbeid år det gjelder tiltak so
ka /bør gjøres
Tiltakspla utarbeides
På bakgru av u dersøkelse e og
observasjo e e lages det e tiltakspla so
prese teres foreldre. Pla e utføres av sa tlige
a satte
Oppfølgi g
De kre ke de atferde følges i til de
opphører helt. Alle i volverte bar skal følges
opp.
Vurderi gs øte for perso alet etter ‐ uker
Fu gerer iverksatte tiltak? Eve tuelt
videreføri g/justeri g av tiltak.
Ny i for asjo /sa tale ed foreldre o
dage s ståsted i sake
Nær dialog ed foreldre bør skje ko ti uerlig til
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A svar

De so har
ottatt
i for asjo o
eller observert
ha dli ge
Styrer/pedagogis
k ledere

Forslag til
doku e tasjo
Se vedlegg

Notat vedr.
kre ke de ha dli g

Observasjo s‐ logg

Styrer/pedagogis
k ledere

Referat

Styrer/pedagogis
k ledere

Referat

Styrer/pedagogis
k ledere

Referat

Styrer/pedagogis
k ledere

Referat

Styrer/pedagogis
k ledere

Tiltakspla

Styrer/pedagogis
k ledere

Observasjo s‐
logg/referat

Styrer/pedagogis
k ledere

Referat

Styrer

Referat

sake er løst.

Vedlegg
NOTAT VEDRØRENDE KRENKENDE ATFERD/MOBBING I BARNEHAGEN
Bar ehage s av
Bar ets av

Fødselsdato:

Avdeli g / base
Beky ri g

eldes til

Beky ri g

eldes av

Dato for

eldi g

Hva dreier beky ri ge seg o ?
ste gt ute av leke , blir ikke akseptert, får egative ko
e tarer, blir do i ert, u dertrykket,
truet, slått, dyttet, herset ed, hå t, kre ket, latterliggjort, a ipulert eller a et

Hvorda ble beky ri ge oppdaget?

A

e faktai for asjo
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OBSERVASJONSLOGG
Hva har jeg
sett/hørt
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Hve

gjelder det

Når

Sig atur

TILTAKSPLAN NÅR MOBBING ELLER KRENKENDE ATFERD SKJER
Tiltak

A svar

Det skal skrives referat fra alle
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øter

Gje o ført
Dato og sig atur

REFERAT FRA MØTE VEDRØRENDE MOBBING /KRENKENDE ATFERD I
BARNEHAGEN
Skje aet oppbevares i bar ets

appe og foreldre får kopi

Møtedato: ________________
Til stede på

øtet____________________________________________________

Hva sake gjelder

Tiltak

A svar

Dato for este oppfølgi gs øte ____________________________________

_____________________________
U derskrift a satt
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_________________________________
U derskrift foreldre

BEKREFTELSE PÅ AT FORELDRE HAR LEST
PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ
Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen

Pla e fi
‐
‐

es på

Bæru ko
u es hje
Bar ehage s ege hje

Bar ehage ber o

eside u der Bar ehage
eside

at svarslippe retur eres bar ehage

Bar ets av og avdeli g / base _________________________________________________

Jeg/vi bekrefter å ha lest «Ha dli gspla

ot

obbi g i Bæru sbar ehage e»

Dato_____________________
Foreldre s u derskrift_________________________________________________________

Februar

6Side

