
 

 

 

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 
OG FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT      
ARBEID I BARNEHAGEN 

 
Tornes barnehage 

  
«Mobbing er handlinger fra voksne og/ eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å 

være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning» 
 (Lund, Helgeland, Kovac, 2017). 

 
 

 
 

 

 

Sammen skal vi jobbe aktivt for at alle barna skal føle seg inkludert og som 

en del av et fellesskap. 
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Bakgrunnen for handlingsplanen 

I følge FNs Barnekonvensjon har barn og unge rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, 
omsorg, beskyttelse og selvrealisering. Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten 
mobbing. Mobbing svekker disse rettighetene. 
 

Lov om barnehager er grunnleggende for all drift i barnehagen. 
Viser her til ulike paragrafer i barnehageloven. 
§1  
«Barnehagen skal møte barna med tillitt og respekt, og anerkjenne 
barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i leik 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». 

 
§41  

Nulltoleranse og forebyggende arbeid 
«Barnehagens kal ikke godta krenkelser som f.eks. utestenging, mobbing, 
vold, diskriminering og trakassering» 
 
§42 
Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt 
barnehagemiljø (aktivitetsplikt) 
«Ved mistanke til eller kjennskap til at et barn, barnegruppe ikke har et trygt 
og godt barnehagemiljø. Skal barnehagen undersøke saken snarest.» 
 
§43 
«Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et 
barn» 

 
 

Rammeplanen for barnehagen 

«Barnehagen SKAL bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av 
egenverd og forebygge krenkelser og mobbing». 
 
Personalet skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, 
mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre. 
 
 

Handlingsplanen skal gi kunnskap om mobbing og sette fokus på det forebyggende arbeidet i 
barnehagen. Planen skal bidra til at mobbing avdekkes og sikre at barnehagen har rutiner for 
håndtering av mobbing. Dersom mobbing skjer, skal tiltak tilpasses den enkelte mobbesaken i 
barnehagen. 

Handlingsplanen skal være et levende dokument. Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for at 
det arbeides systematisk og planmessig for å skape et godt og inkluderende læringsmiljø for alle 
barn. 
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Mål for barnehagens arbeid mot mobbing 
• alle barn i barnehagen skal oppleve godt psykososialt miljø 

• et inkluderende miljø uten mobbing eller andre krenkelser 

• nulltoleranse for mobbing 

 
Delmål for barnehagen sitt arbeid mot mobbing:  

• personalet jobbar aktivt for et miljø uten mobbing  

• personalet skal ha kunnskap om mobbing og krenkelser  

• foreldre bli involvert 
 
 

Mobbing, hva er det? 
Begrepet mobbing defineres på ulike måter. I følge Utdanningsdirektoratet (2017) dreier den 
generelle debatten i dag seg om innholdet i begrepet mobbing. Vi har valgt å forholde oss til følgende 
definisjon:  
«Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker barnets 
opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet og muligheten til 
medvirkning» (Lund m.fl., 2015) 
 

• Mobbing/utestenging kan skje både synlig og usynlig.  

• De negative handlingene kan komme fra både enkeltpersoner og/eller fra en gruppe.  

• De negative handlingene er gjentatt over tid. 

• Den som blir mobbet og utestengt opplever seg underlegen og har vanskelig for å forsvare 
seg, det er en ubalanse i maktforholdet.  

 
Krenkelser, også kalt krenkende ord og handlinger, er et samlebegrep for negative ord eller 
handlinger som barn og unge opplever krenker for eksempel deres verdighet og integritet eller gjør 
at de føler seg ekskludert fra et fellesskap. (Utdanningsdirektoratet, 2017). 
 
Barnehagens indre kultur, relasjoner mellom menneskene og holdninger påvirker barnehagens 
læringsmiljø. Det gjør også forventningene som stilles til barn og barnehagen. Barn som blir mobbet 
og som mobber andre må derfor sees i forhold til de relasjonene og den sammenhengen de befinner 
seg i (Lund m.fl., 2015). 
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Arbeid med inkluderende barnehagemiljø uten mobbing og andre krenkelser 

 

Å opprettholde og videreutvikle trygge og gode barnehagemiljø krever helhetlig, langsiktig og 
systematisk arbeid. Det er dette denne delen av handlingsplanen tar for seg. Det blir tatt 
utgangspunkt i modellen som man finner i «Grunnlagsdokument for arbeidet med barnehage-, 
skolemiljø, mobbing og andre krenkelser» (Utdanningsdirektoratet, 2017).  
Modellen er bygd opp i tre nivå. Hvert nivå vil bli beskrevet med hva dette nivået innebærer, og 
hvordan vi kan jobbe med det. I vedleggsdelen vil du finne skjema som kan brukes på de ulike 
nivåene. Det kan være skjema for ulike tiltak og hjelpemiddel til aktiviteter.  

 

 
«Grunnlagsdokument for arbeidet med barnehage-, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser, s.12»  

1. Fremme trygge og gode barnehagemiljø  

På dette nivået skal vi legge godt grunnlag for gode inkluderende barnehagemiljø. Her jobbar en med 

universelle tiltak for hele barnehagen og på avdelingene. Miljøet skal være et inkluderende sosialt 

fellesskap, og et leke- og læringsmiljø der mangfold blir verdsatt og respektert, og der en er opptatt 

av likeverd.  

2. Forebygge mobbing og andre krenkelser 

På dette nivået skal vi forebygge mobbing og andre krenkelser. Det vil si mobbefokusert forebygging. 

Det er den jobben vi gjør når vi går fra å ha mistanke om mobbing til å eventuelt avdekke mobbing. 

På dette nivået må personalet ha en felles forståelse av hva mobbing og andre krenkelser er.  

3. Handtere mobbing og andre krenkelser 

Her har vi en mobbesak som vi må ta tak i ved å benytte aktivitetsplan. Barnehageloven §§ 41 - 43 gir 

føringer for plikt til å arbeide og følge opp saker som omhandler at barn ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø. Det er lagt ved skjema i vedleggsdel som benyttes hvis en har en mobbe- eller 

krenkesak som ikke har løst seg på tidligere nivå. 
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Forebyggende arbeid (nivå 1) 
Fremme gode og trygge læringsmiljø 

På det forebyggende nivået jobber vi som tidligere nevnt med universelle tiltak for hele barnehagen 
og på avdelingene, vi skal jobbe for å bygge opp barna til trygge og robuste barn. Det hevdes at det 
er lettere å bygge barn enn å reparere voksne, derfor er det viktig at dette nivået ikke undervurderes.  

Tre områder som danner grunnlag når man jobber med en barnegruppe er sosial kompetanse/ 
lekekompetanse, språkutvikling og relasjonskompetanse. Disse områdene henger sammen og 
påvirker hverandre. Barn som ofte blir utestengt fra lek har ikke gode nok, eller mangler en eller flere 
av disse ferdighetene.  

Sosial kompetanse eller lekekompetanse  

Personalet trenger god fagkunnskap om barn sin sosiale utvikling og utvikling av lekekompetanse. 

Barn utvikler seg gjennom samspill med andre, og personalet må vite hvordan de støtter denne 

utviklinga og på hvilket modningsnivå barnet bør være ut fra alder.  

Språk  

For å fungere i et sosialt fellesskap er språk nødvendig. Vi må ha fokus på at barna utvikler det, og at 
de får et funksjonelt og godt språk.  

Relasjoner  

Barna trenger hjelp til å skape og mestre gode relasjoner. Vi må hjelpe barna til å bygge opp gode 
relasjoner, og de må lære hva som skal til for å holde på relasjonen.  

Forebygging 

Mobbing blant små barn forebygges ved at voksne er oppmerksomme på det enkelte barns trygghet, 
trivsel og samspill i barnegruppa. 
Det er viktig at den voksne legger til rette for en god start for det enkelte barn (gode strategier for 
tilvenning, forutsigbar dagsrytme og gode rutiner for overganger mellom aktiviteter). 
 
Økt fokus på utestenging og mobbing i barnehage vil kunne føre til at det er færre som mobber og 
blir mobbet. Barnehagen skal arbeide forebyggende mot mobbing med å arbeide med sosial 
kompetanse, vennskap og et godt psykososialt læringsmiljø. (Idsøe & Roland, 2017) Personalet skal 
kunne indentifisere og fange opp ulike kjennetegn på ulike former for mobbing og iverksette tiltak 
når det er nødvendig. Prinsippene når det gjelder forebygging av mobbing skal være kjent for alle 
ansatte, og dersom mobbing oppstår skal tiltaksplan iverksettes. 
 
 
Personalet - voksenrolla  

For å nå målene i denne planen og overholde kravene i loven, skal personalet i barnehagen:  

• Jobbe systematisk for å skape et godt og trygt miljø.  

• Ta felles ansvar for å fremme respekt og toleranse mellom barna i barnehagen.  

• Bygge gode relasjoner mellom de ansatte, mellom de ansatte og barna, og barna imellom.  

• Vise respekt for og anerkjenne hvert enkelt barn.  

• Fremheve positiv språkbruk og positiv atferd.  

• Aktivt styrke barns selvbilde og sørge for at barna opplever tilhørighet i et positivt fellesskap.  

• Ha voksenrollen i fokus, og være bevisste ansatte som møter barnet på en god måte.  

• Være aktivt deltakende, mentalt til stede og oppmerksomme på barns trivsel og samhandling.  
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• Være spesielt oppmerksomme på sårbare barn og barn i risiko, som kan være særlig utsatt for 

krenkelser.  

• Systematisk observere enkeltbarn og barnegrupper.  

• Være seg bevisst egne holdninger og verdier.  

• Utarbeide tydelige felles verdier og holdninger.  

• Involvere foresatte i det forebyggende arbeidet. 

 

Verdigrunnlaget i rammeplanen ligger i dette nivået. Her arbeider en med personalet sine verdier, 
normer, holdninger og praksis. Alle ansatte må involveres i arbeidet med verdigrunnlaget, og 
voksenrollen er avgjørende for å få til et godt inkluderende barnehagemiljø. Voksne er en av de 
viktigste ressursene vi har i barnehagen, og det må vi ha fokus på. Vi må ha kapasitetsbygging av 
personalet. Kapasitetsbygging handler, ifølge Idsøe og Roland (2017), om å få opp kunnskapsnivået 
og gode erfaringer, motivasjon og verdinivå. Hele personalgruppen må delta i dette arbeidet.  

Det er personalet sitt ansvar å fremme et trygt og godt miljø, og de må derfor ha kunnskap om 
hvordan de skal jobbe og handle rundt temaet inkluderende miljø uten mobbing og andre krenkelser. 
I det følgende trekkes noen få områder frem rundt voksenrollen, det hele handler om den aktive og 
bevisste voksne.  

Den autoritative voksne handler om å kombinere to dimensjoner: 
1. Relasjon er hvordan vi utøver varme, støtte og omsorg for barna eller hvilken grad av innlevelse vi 
har av varme for barna.  
2. Kontroll eller krav handler om å lære barna positiv atferd og positive tilnærminger, og der vi setter 
grenser.  

Utøver du høy grad av begge disse dimensjonene handler du som en autoritativ voksen, og du har 
den beste tilpassing til barnet. (Idsøe & Roland, 2017)  

Gode rollemodeller – vi går foran som gode eksempel for barna og resten av personalet. Vi har 
samsvar mellom verbalt og nonverbalt språk og er bevisst på hvordan vi bruker det, og at det blir 
brukt uten av vi mobber eller krenker barn.  
Det er alltid de voksne som har ansvaret for relasjonene i barnehagen. De er ansvarlige for at alle 
barn opplever at de er viktige, at de blir sett og hørt og at de får være med i lek. 

Aktive voksne som er «pålogga» ute og inne. Det vil si at vi er aktive for å inkludere alle barn. Vi 
jobbar med lekemiljøet som skal oppleves trygt og godt for barna. Vi er tilgjengelige og til stede for å 
ha kontroll på det som skjer, og vi må ha en tanke for hvordan vi skal jobbe for at det skal bli 
optimalt. Mobbing blant små barn forebygges ved at voksne er oppmerksomme på det enkelte barns 
trygghet, trivsel og samspill i barnegruppa. 
Den aktive og bevisste voksne ser negative handlingstrategier som skal korrigeres eller stoppes. En av 
hovedmålsetningene er nulltoleranse for mobbing og krenkelser. Det må derfor utvikles gode 
strategier for at mobbing og andre krenkelser ikke skal skje. Den voksne kan blant annet være tydelig 
overfor barnet og sette ord på det han/hun har sett. Det samme kan tilpasses ved utestenging som 
kanskje står for mesteparten av mobbing eller krenking i barnehagen.  

De voksne har et stort ansvar i barnehagens forebyggende arbeid mot mobbing. Det viktigste for å 
forebygge og oppdage mobbing er å ha medarbeidere som våger å se og ta tak i mobbingen som 
foregår. 
Barn er avhengig av å ha voksne som er til stede og er observante. Personalet må reflektere rundt 
mobbing i barnehagen og tema må være på dagsorden jevnlig. Refleksjon rundt de voksnes 
tilstedeværelse og organisering av barnehagedagen er viktig. 
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• Voksne må ta ansvar for å lære barn normer og regler som styrker det prososiale, vennlige og 
medmenneskelige. 

• Voksne må vise barn at man tar avstand fra negative handlinger og mobbing. 

• Voksne må snakke åpent med barna om mobbing, slik at barna forstår at de voksne bryr seg 
og tar de på alvor. Inkluder barna og jobb for at man i fellesskap skal stoppe og forebygge 
mobbing. 

• Voksne må gripe inn når man ser uønsket adferd 

• De voksne må være bevisste på viktigheten av å jobbe med sosial kompetanse, slik man får 
skapt vennskap, gode relasjoner og et inkluderende miljø. 

• Den voksne må være der hvor barna er, fordele seg i leken både ute og inne. 

• Den voksne er også foreldrene – dette må gjøres i fellesskap! 

 

Foreldresamarbeid 

For å nå målene i denne planen og overholde kravene i loven, skal alle foresatte:  

• Samarbeide med personalet i barnehagen om det forebyggende arbeidet.  

• Være bevisst at de er barnas viktigste rollemodeller.  

•  Være bevisst hvordan man som foresatte snakker om og møter andre barn, og snakker om 

personalet i barnehagen og om barnehagen generelt. 

 

Personalet skal etablere et godt foreldresamarbeid. Det kan en gjøre ved å skape gode sosiale 
møteplasser og i foreldremøte. Barnehagen skal skape god kontakt, og foreldre skal kjenne seg trygg 
nok til å kunne komme til personalet om det er noe som opptar de. Man kan fortelle foreldre hva de 
kan jobbe med i sitt arbeid med barna som å styrke barnet sitt selvbilde eller selvfølelse. Barnet må 
øves i å stå opp for seg selv og kunne sette grenser for hva det synes er greit og ikke greit.  

Det er viktig at foreldrene får kunnskap om hva mobbing er, og hva som skaper gode psykososiale 
barnehagemiljø. Kunnskapen som foreldrene får om temaet kan også brukes på hjemmearenaen, og 
slik kan vi forsterke forebyggingen. Tema som gode holdninger, trivsel og vennskap vil derfor bli 
løftet frem på foreldremøter, SU- møter, i foreldresamtaler etc. 
 
Dersom barnehagen får mistanke om at det forekommer utestenging og mobbing i barnehagen skal 
foreldrene involveres. Det er også viktig at foreldre melder fra til barnehagen dersom de opplever 
utestenging og mobbing av barn.  
Dersom foreldre mistenker eller kjenner til mistrivsel eller mobbing i barnehagen oppfordrer vi 
foreldre til å ta kontakt og informere pedagogisk leder eller styrer i barnehagen.  
Barnehagen og barnets hjem har et felles ansvar for å forebygge mobbing. Det må være en lav 
terskel for å melde fra til barnehagen dersom foreldre opplever endret adferd eller mistrivsel hos 
barnet. 

 

Barnegruppa  

Personalet skal jobbe inn mot barnegruppa når de jobber for inkluderende barnehagemiljø. I det 
daglige arbeidet bør det være god organisering. Barna skal ha opplevelser der de opplever tilhørighet 
og inkludering. Personalet har et ansvar for å jobbe mot at barn ikke blir ekskluderte. De skal også ta 
ansvar for at barn ikke får egen vinning ved mobbing. Barnehagebarn handler ikke for å være onde. 
De er utprøvende, og det hele kan starte med at barna eksperimenterer og prøver ut ulike 
handlingstrategier. De prøver ut gode og vonde strategier, og blir de ikke korrigerte på det negative 
er det noe som kan «sette» seg. De kan oppdage at de har en fordel eller personlig vinning ved det 
de gjør, og det kan bli et handlingsmønster. Det viser seg også at handlingstrategier har smitteeffekt. 
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Ser barna at det er lovlig, er det fort barn i barnehagealder tar etter. De har manglende kognitiv 
utvikling og har en tendens til å imitere det andre barn gjør. 

 

Barna skal læres opp til, og oppleve, at det nytter å gi beskjed til voksne ved hendelser som de 
opplever som vanskelige eller som de ikke vil bli utsatt for. Barn skal ikke leke alene uten at 
personalet følger med på hva som skjer. Personalet skal oppsøke og observere kva som foregår både 
ute og inne. Begynnende mobbeatferd og uheldige samspillsmønster oppstår i relasjoner, og 
personalet må være til stede slik at det ikke skjer.  
Mobbing og krenking skal være tema med barna i løpet av barnehageåret. Barna må ha kunnskap om 
mobbing, for å få vite om de blir mobbet. 

Observasjon/ Kartlegging  

Barnehagens indre kultur, relasjoner mellom menneskene og holdninger påvirker barnehagens 
læringsmiljø. Det gjør også forventningene som stilles til barn og barnehagen. Barn som blir mobbet 
og som mobber andre må derfor sees i forhold til de relasjonene og den sammenhengen de befinner 
seg i. (Lund mfl., 2015) 
Observasjon og kartlegging er et viktige verktøy for å kunne fange opp barn med sosiale 
vanskeligheter, men også for å kartlegge barn – barn relasjoner og voksen - barn relasjoner. Vi 
trenger derfor voksne som systematisk observerer enkeltbarn og barnegrupper, og legger til rette for 
etablering av gode relasjoner og vennskap. 
 
Observasjon er viktig for å kunne få et overblikk. Selv om situasjoner ser bra ut, trenger de ikke 
nødvendigvis å være det. Derfor er det viktig å få tak i helheten. Det er også viktig for å kunne skaffe 
seg en oversikt om det dreier seg om mobbing, enkeltepisoder eller konflikter.  

  
Når vi bruker observasjon systematisk, gir det oss en oversikt om:  

• Har alle gode relasjoner/venner? 

• Er det noen som ofte blir stående utenfor 

• Hvem ønsker å være sammen med hvem, og hvorfor 

• Hvordan er samspillet mellom barna, positivt/negativt 

• Om mobbing og utestenging skjer 
 
Det ligger vedlagt to kartleggingsskjema som barnehagene skal gjennomføre to ganger i året. Et 
skjema går på den voksnes relasjon til barna, for å kartlegge relasjon voksen- barn, og et skjema som 
går på barn- barn relasjoner. Gjennomføringer av skjemaene er lagt til høst og vår. 
 

Barnesamtaler 

Vi utfører systematiserte barnesamtaler med de eldste barna, dette gjør vi en - to gang i året eller 
når vi ser det er behov for det. Barna får da anledning til å uttale seg om trivsel, vennskap og 
hverdagen sin. Dette ser vi på som et forbyggende virkemiddel. 
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Forebygge mobbing og andre krenkelser (nivå 2) 
Gjenkjenne mobbing når det skjer 

På dette nivået jobber vi med mobbefokusert forebygging som handler om arbeid som er rettet mot 
at mobbing og andre krenkelser ikke skal skje, og det handler om å minske risikoen for at det skal 
skje. Det er den jobben vi gjør når vi går fra å ha mistanke om mobbing til å eventuelt avdekke 
mobbing. Her må en være observant på endringer i barn sin atferd. Det bør også være fokus på de 
sårbare barna og hva vi legger i det. Ved at barnehage og hjem har et tett samarbeid med god dialog 
vil det være lettere å fange opp endringer hos barnet tidlig. 

 

Hva må vi følge med på: 

• Adferdsendring hos enkeltbarn (se over)  

• Barn med svak sosial betydning 

• Hierarki i barnegruppen 

• Legitimerende fortellinger: «ja, men hun er jo alltid så sutrete.» «Ja, men han er jo alltid så 
slem.» 

• Begynnende eksklusjonsadferd, som: hvisking, lek med begrenset antall plasser, seleksjon 
(du kan, du kan, men ikke du..) turtaking, der det alltid er den samme som blir utelatt 
 

Økt fokus på utestenging og mobbing i barnehage vil kunne føre til at det er færre som mobber og 
blir mobbet. Barnehagen skal arbeide forebyggende mot mobbing med å arbeide med sosial 
kompetanse, vennskap og et godt psykososialt læringsmiljø. (Idsøe & Roland 2017)  
Personalet må ha kunnskap om mobbing slik at de vet hva de skal se etter. 
 
Personalet skal kunne indentifisere og fange opp ulike kjennetegn på ulike former for mobbing og 
vite hva som skal gjøres for å forebygge og handtere dette. Mobbing kan oppdages av at vi ser, andre 
kommer og forteller oss det eller barnet selv forteller det. Det kan være vanskelig å oppdage for det 
kan være skjult. Prinsippene når det gjelder forebygging av mobbing skal være kjent for alle ansatte, 
og dersom mobbing oppstår skal den voksne ta ansvar, følge opp og tiltaksplan skal iverksettes. 
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Handtere mobbing og andre krenkingar (nivå 3)  
Tiltaksplan når mobbing skjer- Hvordan skal en ta tak i det?  

Gjennom arbeidet på nivå to med å kartlegge og undersøke om det er mobbing eller andre 

krenkelser, kan det være at en stadfester at det skjer. Da løfter vi arbeidet vårt opp på dette nivået 

(nivå tre). Gjennom barnehageloven er vi forpliktet til å ta tak i det og sette i gang nødvendige tiltak 

for å få en slutt på det.  

 

Har vi en mobbesak på nivå tre skal det utarbeides en aktivitetsplan for hvordan en skal jobbe med 

saka. I møte med de involverte parter skal det skrives referat. Det skal fortelle hva saken gjelder, 

hvilke tiltak en blir enige om og hvem som er ansvarlig for å gjennomføre de ulike tiltakene. Planen 

skal være tidsavgrensa. Det er viktig å få inn når en skal ha oppfølgingsmøte. 

Etterarbeid 

En mobbesak skal følges opp over tid. Selv om man får slutt på uønsket atferd, er man ikke 

ferdig med saken. Det må følges med så saken ikke tar seg opp igjen, og vi skal ha følgende 

fokus: 

Etterarbeid og brukermedvirkning mobbeutsatt: 

- jevnlige samtaler mellom pedagogisk leder, styrer og foresatt. Samtalene skal være hyppige i 

starten, og det skal være minimum tre samtaler i løpet av 8 uker. 

- i samtalene er det fokus på barnehagehverdagen – knyttet til mestring og utfordringer. 

- gi tilbud om samtale med helsesykepleier eller annen kvalifisert helsehjelp. 

- fokus på lekeferdigheter  

- fokus på sosial og emosjonell kompetanse. 

 

Etterarbeid og brukermedvirkning mobber (mobbere): 

- jevnlige samtaler mellom pedagogisk leder, styrer og foresatt. Samtalene skal være hyppige i 

starten, og det skal være minimum tre samtaler i løpet av 8 uker. 

- fokus i samtalen på å gi tilbakemelding på positiv atferd 

- gi tilbud om samtale med helsesykepleier eller annen kvalifisert helsehjelp.  

- fokus på lekeferdigheter  

- fokus på sosial og emosjonell kompetanse. 
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Fremgangsmåte knytt til aktivitetsplikt §41 og §42 i barnehageloven 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Delplikt 1 Følge med. 

Alle som arbeider i barnehagen, SKAL følge 

med på hvordan barna har det i 

barnehagen. 

- Rutine på plassering av voksne 

- Systematiske observasjoner 

- Være årvåken og sensitiv (fange 

opp) 

Delplikt 2 Melde fra. 

Alle som arbeider i barnehagen, skal 

varsle barnehagens styrer dersom de 

får mistanke eller kjennskap til at et 

barn ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø. 

BRUK DEL 1 AV AKTIVITETSLPLIKT 

SKJEMA 

- Den som mottar eller får 

henvendelser knytt til at et 

barn ikke har et trygt eller godt 

barnehagemiljø fyller ut første 

side av skjemaet. 

- Ta så kontakt med styrer for å 

finne ut fremgangsmåter til 

undersøkelse (barnesamtale, 

observasjoner etc.)  

- Ansatte tar kontakt med 

foreldre, informere om hva 

som har kommet frem og 

hvordan vi går frem videre 

 

Delplikt 3 Undersøke. 

Ved mistanke eller kjennskap til at et barn 

IKKE har et trygt og godt barnehagemiljø, SKAL 

barnehagen undersøke saken. 

- Den ansatte gjennomfører de 

tiltakene for undersøkelse som er 

avtalt med styrer. 

- Her vil det bli satt en frist for 

gjennomføring. 

 

Konklusjon: 

1. barnet har et trygt og godt 

barnehagemiljø og barnet + foreldrene er 

enig = aktivitetsplikt uført 

2. Barnet har et trygt miljø, foreldre 

og/eller barn ikke enig = Aktivitetsplikt 

3.barnet eller barnegruppen har ikke et 

trygt og godt barnehagemiljø= 

aktivitetsplikt 

Delplikt 4 Sette inn tiltak 

Sette inn egne tiltak, tiltakene skal: 

- Beskytte mot nye krenkelser 

- Skape trygghet 

- Fremme inkludering og 

tilhørighet 

- Sikre kontinuerlig oversikt og 

innsikt i barnets opplevelse av 

situasjonen. 
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Tiltak ved avdekking av krenkende atferd hos ansatte/leder i hht. Bhl. 

§ 43 – skjerpet aktivitetsplikt.  
 

Når ansatte krenker barn er dette et grovt tillitsbrudd, og i grunnleggende strid med personalets rolle 
i barnehagen. Det er også derfor at det er opprettet en egen paragraf i barnehageloven som 
understreker at krenkelser av barn fra ansatte er forbudt ved lov og skal føre til en skjerpet 
aktivitetsplikt.  

1. Dersom ansatte får mistanke om eller kjennskap til, at en som arbeider i barnehagen krenker 
et barn, skal vedkommende umiddelbart melde fra til leder.  

2. Dersom ansatte får mistanke om eller kjennskap til at leder i barnehagen krenker et barn, 
skal vedkommende umiddelbart melde fra til barnehageeier.  

3.  Det er skjerpede krav til varsling og tempo.  
4. Det skal alltid meldes fra til barnehageeier i disse sakene.  
5. Eier har alltid et overordnet ansvar for å sørge for at krenkelsene opphører straks, for å 

undersøke saken og sette inn de tiltak som skal til.  
 

Tiltak:  
1. Møte med den ansatte som melder og evt. andre parter i saken.  
2. Møte med den ansatte som saken gjelder. Den ansatte skal få tilbud om ha med tillitsperson i møtet. 
3. Særlig alvorlige tilfeller skal medføre en skriftlig advarsel, og/eller andre tiltak.  
4. Evt. samtale med barnet og møte med det aktuelle barnets foresatte.  
5. Evt. informasjon til øvrig personale.  
6. Avtale videre oppfølging/evaluering.  
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Hvordan jobber vi med handlingsplanen i Tornes barnehage 
Det er styrers ansvar og få implementert handlingsplanen mot mobbing ut til de ansatte og 
foreldregruppen.  
 
I personalsammenheng, vil denne bli jobbet med på personalmøter, planleggingsdager og ved andre 
typer møter. Vi skal bruke god tid på å opparbeide oss kunnskap om tema og lovverk, slik at vi er 
trygge på å gripe inn og handle om uønskede situasjoner oppstår.  
 
Foreldregruppen vil få handlingsplanen presentert på foreldremøter og i foreldresamtaler, den skal 
også bli gjennomgått i samarbeidsutvalget. Handlingsplanen blir delt på MyKid og barnehagens 
hjemmeside, slik at den er lett tilgjengelig. 
 
Barnehagen har et årshjul med oversikt over hva vi skal jobbe med gjennom året for å jobbe for et 
godt psykososialt arbeid i barnehagen og forebygge mobbing. Årshjulet ser du på neste side. 
 

Økt kompetanse  

Økt kompetanse knyttet til mobbing som tema, vil bidra til at de voksne over tid utvikler en felles 
forståelse av hva mobbing er, og for å forebygge og oppdage mobbing, samt følge opp dette. 
Vi jobber med kompetanseheving på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager. Tema 
som er aktuelle da er blant annet: 

• Jobbe med felles holdninger og verdigrunnlag (barnesyn) 

• Holdninger – handlinger blant de voksne 

• Kollektiv kunnskap 

• Tilknytningsteori 

• Relasjonskompetansen 

• Barns egenverd 

• Barns sosiale utvikling 

• Sosial kompetanse 

• Hva er mobbing 

• Lek og vennskap 

• Hva skaper trygge og inkluderende miljø 

• Hvordan bruke observasjon og kartlegging 

• Proaktiv og reaktiv aggresjon 
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Årshjul 
Retningslinje for å sikre et godt psykososialt arbeid i barnehagen og forebygge mobbing. 

 
Tiltak Ansvar Dato og kommentar Dato 

gjennomført 

Gjennomgang av handlingsplan med 
alle ansatte. 
Refleksjonsarbeid rundt planens 
innhold og dens betydning for 
ansatte og det daglige arbeidet i 
barnehagen. 

Styrer Ved barnehagestart 
 
Signer skjema på 
gjennomgått handlingsplan 

 

Opplæring/ informasjon til alle 
nyansatte om forebygging av 
mobbing i barnehagen med 
gjennomgang av handlingsplan mot 
mobbing. 

Styrer/ 
ped.leder 

Ved ansettelse 
 
Signer skjema på 
gjennomgått handlingsplan 

 

Barn og foreldre informeres om 
handlingsplanen mot mobbing. 
 

Styrer Etter barnehageoppstart – 
informasjon på MyKid. 
Informasjon på foreldremøter 
der mobbing er tema. 

 

Barnehagen vurderer det 
psykososiale miljøet. 
(se eget skjema) 

Styrer Oktober  

Personalet vurderer relasjonen til 
barna 
(se eget skjema + Kari Papes 
kartleggingsskjema) 

Ped.leder Oktober og Mars  

Det arbeides med sosial kompetanse 
som hjerteprogrammet og/ eller steg 
for steg i  3 – 5 årsgruppene. 
 
Avdelingene evaluerer arbeidet 
jevnlig. 

Ped.leder 
 
 
Ped.leder 

Evaluering dokumenteres i 
halvårs- og helårsevaluering. 

 

Ansatte har et bevisst fokus på og 
kunnskap om betydningen av egen 
væremåte, tilstedeværelse og 
samarbeidsklimaet i personalgruppa. 

Styrer/ 
ped.leder 

Kontinuerlig  

Personalet observerer, reflekterer og 
deler observasjoner og vurderinger i 
forhold til barnas psykososiale miljø. 

Alle Kontinuerlig 
Avdelingsmøter 

 

Barnesamtaler med 3- 5 åringene, 
hvor bruk av kartleggingsverktøyet 
Bussen kan benyttes. 

Ped.leder Vår 
Ved behov 

 

Foreldrene involveres og deltar i 
arbeidet om forebygging av mobbing 
i barnehagen. Tema i foreldremøte, 
foreldresamtaler, 
samarbeidsutvalgmøte m.m. 

Styrer/ 
Ped.leder 

Årlig  

Evaluering av arbeidet knyttet til 
handlingsplanen mot mobbing 

1 ganger 
i året 

Styrer + ped.ledere/ 
bhg.lærere  
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Til foreldre 
Om du har mistanker om at barnet ditt, eller et annet barn i barnehagen, blir mobbet, ta kontakt 

med styrer eller noen andre i barnehagen. 

 

Er man usikre på om barnet sitt utsettes for mobbing i barnehagen, gir www.nullmobbing.no 
følgende eksempler og reflekter rundt:  

• Viser barnet glede over å være i barnehagen?  

• Hva forteller barnet hjemme om barnehagen?  

• Virker det som om barnet ditt har venner i barnehagen?  

• Virker det som om barnet ditt kjenner seg trygg i barnehagen?  

• Forteller barnet om lek og morsomme opplevelser? 
 

Barnet mitt blir mobba i barnehagen, kva kan eg gjere? (udir.no) 
 

Dette kan foreldre forvente fra barnehagen:  

• Foreldrene får informasjon om hvordan barnehagen arbeider for å forebygge mobbing.  
• Mobbing og vennskap blir tatt opp i foreldre-samtalene.  
• Foreldrene blir møtt og tatt på alvor dersom de melder fra om bekymring.  
• Barnehagen tar kontakt samme dag dersom personalet opplever at ditt barn har blitt utsatt for, 
eller har forårsaket en uønsket hendelse.  
• Barnehagen tar kontakt dersom atferden til barnet vekker bekymring.  
• Foreldrene skal oppleve å bli sett, hørt og inkludert i barnehagens arbeid.  
• Barnehagen setter i gang prosedyren om mobbing/utestenging skjer, og at det blir skrevet referat 
fra møtene.  
• Taushetsplikten overholdes.  
 

Dette forventer barnehagen fra foreldrene:  

• Foreldre kontakter pedagogisk leder eller styrer og ber om en samtale for å snakke om deres 
bekymring. Det samme gjelder om foreldre er urolig for at deres barn har en atferd som kan påvirke 
samspillet med andre barn negativt.  
• Foreldre melder fra om man opplever at andres barn blir mobbet/krenket.  
• Foreldre er varsomme med hva som blir sagt mens barna hører på, foreldre er viktige 
rollemodeller.  
• Foreldre snakker positivt hjemme om barnehagen, de ansatte, de andre barna i barnehagen og 
deres foreldre. 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/hva-gjor-jeg-nar-barnet-mitt-ikke-trives-i-barnehagen2/
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• Relasjonssirkel – kartlegging av relasjoner 

• Barnesamtale 

• Problemløsning med barna 

• Skjema til bruk ved §42 barnehagens aktivitetsplikt 

 

 

 

 

 

 

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
https://www.fagnettverkisogn.no/wp-content/uploads/2020/01/Handlingsplan-for-mobbing-jan-2020.pdf
https://www.fagnettverkisogn.no/wp-content/uploads/2020/01/Handlingsplan-for-mobbing-jan-2020.pdf
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Materialer og oppgaver knyttet til handlingsplan 

 

 

 

 

Refleksjonsoppgave 1. 

Hvilke handlinger fra voksne kan hindre barn i følelsen av å høre til, å det være en 

betydningsfull deltaker i felleskapet og ha en mulighet for medvirkning? 

 

Refleksjonsoppgave 2 

Refleksjonsoppgaver knytt til plikten å følge med: 

❖ Hvilke system har vi for å observere barns trivsel? 

 

❖ Hvordan jobber barnehagen for å støtte barn i å utvikle lekekompetanse og etablere 

vennskap? 

❖ Hvordan innhenter barnehagen kunnskap om at alle barn reelt opplever å høre til 

fellesskapet? 

❖ Hvordan blir det jobbet videre med observasjoner for å utvikle et trygt og godt 

barnehagemiljø? 

 

 

 3 små case - Hva gjør du ?? 

❖ Du har observert at Ola (4) bruker lang tid i garderoben før han kommer seg ut. Når han 
først er ute, ser du at han løper rundt fra barnegruppe til barnegruppe i uteleken.   Du 
snapper opp under maten at Magnus sier til Noa at de må skyndte seg ut før Ola 
kommer.  

 
❖ Alma (3) sier hun har vont i magen og vil hjem for tredje gang denne uka. Når det er 

frilek, vil hun helst være sammen med de voksne. Hun tar lett til tårene.  
 

❖ Foreldrene til Samuel (5) sier at Samuel gruer seg til å gå i barnehagen. Han har begynt å 

sove dårlig om natta og har dårlig matlyst. Barnehagen har ikke mistanke om at Samuel 

ikke har det trygt og godt i barnehagen. 
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SJEKKLISTE - miljøet i barnehagen: 

Spørsmål Skriv det dere tenker 
er positivt 

Hva bør vi jobbe mer med 

1.Er miljøet i vår barnehage 
preget av gjensidig omsorg, 
anerkjennelse, varme og 
respekt? 

  

2. Er samspillet barna imellom 
preget av likeverdighet og 
veksling av hvem som 
bestemmer og hvem som til 
enhver tid får være med?   

  

3. Er det en trygg og avslappet 
tone preget av humor, 
spontanitet, oppmuntring og 
glede?   

  

4.Vil du beskrive tonen som 
trygg, oppmuntrende og at 
man gleder seg over hverandre 
sin mestring? 

  

5.Vil du beskrive samspillet 
mellom barna som prega av 
klare sosiale hierark? 

  

6. Har vår barnehage et 
stimulerende leke- og 
læringsmiljø med 
tilstedeværende voksne som 
støtter og videreutvikler barnas 
lek ved behov? 

  

7. Forekommer det 
ekskludering av enkeltbarn 
over tid? 

  

8.Er miljøet snarere preget av 
prestasjonskrav og 
konkurrerende holdninger? 

  

9.Har barna erfaring i å mestre 
uenighet og konflikter seg i 
mellom? 
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Standard for voksenrollen – Meg selv i voksenrollen 

Sett krys på den kolonnen som du tenker du hører til under de ulike påstandene   

1.Gir positive tilbakemeldinger    
Jeg gir tilbakemeldinger og forklarer hvorfor en handling er god 
(Eks. Det var så fint av deg at du delte bilen X, se så glad hun/han ble) 
 
Jeg viser barna både med ord og handling når barnet har gjort noe bra 
(Eks. en klem, et smil eller en tommel opp) 

   

2. Ser barnet    
Jeg viser med kroppsspråk og ord at jeg setter pris på barnet 
(Eks jeg er så glad for at du…. er i barnehagen vår, gi en klem, et fang, bruke tid til 
å prate med det enkelte barnet etc.) 
 
Jeg støtter barnet når jeg ser de trenger det, både når de emosjonelt ute men 
også når de trenger det i forhold til behov og utfordringer  
 
Jeg bekrefter barnets følelser, også de negative 
(eks. Jeg forstår du ble sint/lei deg fordi du ikke kunne få den bilen, men det var 
Trude som hadde bamsen nå…» 
 
Jeg legger til rette slik at det enkelte barnet får oppleve mestring 
(eks. i oppgaver, lek, samling, måltid etc.) 
 
Jeg er bevisst på å hjelpe og støtte barn som faller utenfor leken, slik at de kan 
delta i lekefellesskapet (Barn står alene/leker på siden av, voksen tar med barnet 
inn i leken og er støttende frem til barnet håndterer leken selv) 
 
Jeg bruker ikke tid på telefonen i barnehagetiden, den ligger i garderoben, barn 
har min fulle oppmerksomhet når jeg er på jobb.  

 

   

3.Er engasjert med barnet, hele dagen!    
Jeg deltar aktivt i barnas lek både ute og inne.  
(Dette for å hjelpe barna og utvikle leken sin, eller for å plukke opp utestenging 
etc.) 
 
Jeg tar tak i de innspill som barna kommer med og bygger videre på dette. (eks 
ønsker og ideer som kommer fra barna) 
 
Jeg viser både med kroppsspråk og ord at jeg er mentalt til stede med barna (Jeg 
svarer, gir positive tilbakemeldinger og sitter/leker sammen med barna). 
 
Jeg spøker og ler sammen med barna (Humoren er da tilpasset barn og jeg ler 
sammen med dem og ikke av dem) 

 

   

4. Håndterer uønsket adferd på en god måte    
Jeg er en god rollemodell ovenfor barnet (Jeg beholder roen i kaotiske 
situasjoner, sier unnskyld om jeg har oppført meg dumt og passer på volumet i 
stammen.  
 
Jeg anser meg for å være større, sterke klokere og god 
 
Jeg kommer i forkant av situasjoner, slik at jeg kan ta fatt på i negative tendenser 
før de utvikler seg til konflikter 
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Jeg fokuserer på handling og ikke person (Eks.  Det er veldig dumt og slå, og ikke, 
nå var du dum/teit som slo) 

 
Jeg gir barnet andre handlingsalternativer (Eks, Jeg forstår at du ble sint når du 
ikke fikk bilen, men det er bedre at du tramper i bakken enn at du slår) 
 
Jeg forteller heller barn hva de skal gjøre enn hva de ikke skal gjøre (eks. «Jeg vil 
du skal sette deg ned på stolen» i stedet for «ikke stå på stolen». 
5. jeg støtter barn i kommunikasjon    
Jeg er mest mulig i barnehøyde under min arbeidsdag. Jeg sitter stort sett på 
gulvet eller på stol sammen med barna. Jeg bøyer meg ned eller på kne når jeg 
snakker til barn. 
 
Jeg er bevisst på å slippe til alle barna, også de stille (eks rundt måltidet, eller i 
samling etc.). 
 
Jeg tilpasser språket og setningene til barnets utviklingsnivå. 
 
Jeg tar utgangspunkt i hva barnet er opptatt av for å få i gang en samtale 
 
Jeg ønsker og gi barna mening til det de opplever ved å sette ord på det, da med 
entusiasme og følelse. 
 
Jeg legger til rette for kommunikasjon barna imellom (hjelpe barn inn i samtale) 
 
Jeg snakker ikke over hodet på barna (eks. tema og ting som barna ikke har 
kjennskap til eller ting som ikke skal bli tatt opp i barnegruppen). 

 

   

6. Mestrer barnehageblikket    
Jeg har god oversikt over den barnegruppen jeg til enhver tid har ansvar for. 
 
Jeg har respekt for den tiden mine kollegaer har med barna og er bevisst på når 
og hvordan jeg bryter inn i læringssituasjoner. 
 
Dersom det er barn på flere av lekerommene etc. så plasserer jeg meg strategisk 
til slik at alle barna blir ivaretatt. (voksne fordeler seg på ulike rom). 
 
Om voksne plutselig blir stående i en klynge er jeg rask og melde meg ut 
 (det er ikke til det beste for barnet). 
 
Jeg gjør og begrunner mine handlinger ut fra barnet sitt beste (Barnet i FOKUS) 
 
Dersom jeg opplever at handlinger eller planer ikke er med tanke på barnet eller 
som ikke er til det beste for barnet, tar jeg opp dette. 
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Pape`s fargekodeskjema og Flack`s betegnelse på «barnetyper» 

 

 

Flack barn 

Bjørn barn – Følsomme, uttrykker mye temperament både i positive og negativ forstand, blir 

fort distrahert. 

Line barn – Kreative, positive, iderike, Intelligente og kontrollerende, er ofte en naturlig 

leder/delegerer  

Oda barn – Forsiktige/usynlige, gjør lite ut av seg, kan bli de barna vi ikke ser, «alt går lett» 

 

Kari Pape 

Røde barn – Barn som du blir ekstra knyttet til og kanskje gir flere goder. Du forstår barnet å 

blir glad i det. 

Svarte barn – Barnet som trigger negative følelser hos deg, og gjør deg lettere irritert. Barnet 

du ikke føler deg knyttet til. 

Blå barn – Barnet du sjelden tar kontakt med og barnet tar sjelden kontakt med deg  

Grønne barn – de du har god kontakt med og en fin relasjon til, men som allikevel ikke når 

opp til å bli et rødt barn. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Barn (kode) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fargekoder          

«Flack barn»          

Barn (kode) 10 11 12 13 14 15 16 18 19 

Fargekoder          

«Flack barn»          
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Relasjonssirkel – kartlegging av relasjoner 
Hvem leker barnet med og hvilken relasjon har de. Barn du anser barnet har meget god relasjon 
til, plasser i grønn sirkel. Barn som barnet har en dårlig relasjon til, plasser i rød. Barn som 
barnet har lite kontakt plasser i gul. 

 
Dato: 
Ansvarlig: 
 
BARN: BARN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARN:        BARN: 
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Barnesamtale 

Hovedmålsetting: 

Høre hvordan barna har det, fra barna selv. 

- Få et innblikk i barnas hverdag fra et barneperspektiv 

- Forebyggende tiltak – kartlegging i forhold til mobbing og det psykososiale miljøet. 

 

Problemstilling: 

1. Fortell hva du synes er bra i barnehagen 

2. Fortell hva som ikke er bra i barnehagen 

3. Hva liker du å gjøre i barnehagen? 

4. Har du venner? Hvem pleier du å leke med? 

5. Er det alle i barnehagen som har venner? Har noen å leke med? 

6. Hvorfor har ikke hun/han venner/ noen å leke med? 

7. Hva kan du gjøre da? 

8. Er det noen i barnehagen du ikke leker med? Hvorfor? 

9. Er det noen som gjør andre vondt i barnehagen? 

10. Er det noen på barnehagen som er veldig flinke til å si hyggelige ting til hverandre? 

11. Er det noen barn du har lyst å bli bedre kjent med? 

12. Er det noen barn som bestemmer mer i lek enn andre? Hvem? 

13. Sier du i fra om du ikke er enig? 

14. Hvordan har du det hjemme? 

15. Vil du fortelle meg hva du bruker og gjøre på da? 

16. har du venner hjemme? 

17. Hva synes du om de voksne i barnehagen da? Om du skulle ta med to voksne på 

busstur, hvem skulle det ha vært. 

18. Hvem hjelper deg i barnehagen om du blir lei deg? 

 

 

Tusen takk for praten ☺ 
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Kartlegging av barnehagemiljøet 

Dette er et verktøy for å kartlegge hvordan barna opplever sin og andre sin plass i barnegruppa.  

Her bruker en bilder av alle barna og bilde av en buss. Det er fem vinduer i bussen. Barnet du snakker 

med sitter i førersetet, og bilde av dette barnet plasseres fremst på bussen. Barnet i førersetet skal 

velge fire barn som de vil ha med seg på bussturen. Det gjør en ved å ta bildene av de en vil ha med 

seg på bussturen, og legger de på bussen. Den voksne har et avkryssingsskjema for kven som blir 

valgt. Er det noen barn som blir valgt få ganger eller ikke blir valgt, vet personalet at de har noe å ta 

tak i. Bruk av vennskapsbussen og barnesamtale ligger i årshjulet, og brukes minst en gang i året. 
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Problemløsning med barna:  
- Tenk deg at du spør en venn om de ønsker å leke med deg, og de svarer nei.  
Hva vil du gjøre da?/ Eller hva kan du si? 
 
- Tenk deg at du vil bli kjent med et nytt barn i barnehagen?  
Hva vil du gjøre da?/ Eller hva kan du si?  
  
- Tenk deg at du har lyst å sykle, men noen andre har syklene og kanskje hatt 
dem lenge. 
Hva vil du gjøre da?/ Eller hva kan du si? 
  
- Tenk deg at et barn i barnehagen erter deg hver dag.  
Hva vil du gjøre da?/ Eller hva kan du si? 
 
- Tenk deg at et barn slår deg  
Hva vil du gjøre da?/ Eller hva kan du si? 
 
- Tenk deg at et annet barn kaller deg baby fordi du leker med bamser.  
Hva vil du gjøre da?/ Eller hva kan du si? 
 
- Tenk deg at et annet barn ødelegger et tårn du har brukt lang tid på å bygge.  
Hva vil du gjøre da?/ Eller hva kan du si? 
  
- Tenk deg at du er alene, men har lyst å være med i leken.  
Hva vil du gjøre da?/ Eller hva kan du si? 
 
- Tenk at du ser et barn som ikke får være med i leken  
Hva vil du gjøre da?/ Eller hva kan du si? 
 
- Tenk at du ser et barn som er lei seg.  
Hva vil du gjøre da?/ Eller hva kan du si? 
 
-Tenk deg at et barn ikke klarer henge opp jakken sin 
Hva vil du gjøre da?/ Eller hva kan du si? 
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Unntatt offentlighet: Offl § 13, jf. fvl § 13.1.1 
§ 42 Barnehagens aktivitetsplikt 
Prosedyre når barnehagens plikt til å gripe inn trer i kraft 

Har barnet et trygt og godt barnehagemiljø? 

• En krenkelse utløser plikten til å gripe inn, men iverksetter ikke nødvendigvis aktivitetsplikten, 

men vi må gå inn å se og undersøke. 

• Styrer skal informeres  

• Det skal skrives referat fra alle møter. 

Tiltak Ansvar Gjennomført  
Sign. og dato 

Personalet 

Dersom man har mistanker eller fått kjennskap til at 
barn ikke har et bra og trygt barnehagemiljø skal fylle 
ut aktivitetsplikt skjema, omgående. 
 
Styrer skal bli orientert omgående, og det skal lages 
en videre plan knytt til undersøkelse 
 
Orientere foreldrene 

Den som mottar 
henvendelse eller 
observerer 
 
Ped.leder og styrer 
 
 
Styrer el. ped.leder 

 

De ansatte på avdelingen (evt. hele barnehagen om 
nødvendig) informeres  

Ped.leder på sin 
avdeling. 
 
Styrer har 
overordnet ansvar. 

 

Personalet må starte undersøkelse fasen for å 
kartlegge, innen 14 dager. Ved behov og i samråd 
med foreldre kan man nytte lengre tid om man ser at 
det er behov for det. 
 

Ped.leder og øvrig 
personal 

 

Konklusjon etter undersøkelse  
 
Møte med foreldre til barnet som ikke opplever 
barnehagemiljøet som en trygg og god plass og 
være. 
 
Møte med foresatte til de som forårsaker 
utestengelse/ekskludering eller mobbing innkalles til 
møte der de blir informert og tatt med på råd. 
(Situasjonsavhengig) 
 
 
Enten blir saken lukket eller så må det utarbeides 
tiltaksplan. 

Ped.leder + foreldre  

Lage tiltaksplan 
 
 

Ped.leder + øvrig 
personal 

 

Vurdere behov for bistand fra andre. 
 

Styrer/ ped.leder  

Evaluering 
 

Evaluer tiltak etter 14 dager, 1 mnd og 2 mnd. 
(Intervall for møter vurderes i hver enkelt sak). 
 
-Samtale med barna 
-Samtale med foreldrene 
Evt. videre tiltak 

Ped.leder på aktuell 
avdeling. 
 
Styrer overordnet 
ansvar 

 

 



 Tornes barnehage                                             Redigert: januar 2022 

28 
 

§42 BARNEHAGENS AKTIVITETSPLIKT 
 
Barnehageloven §41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid  
Barnehageloven §42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt læringsmiljø (aktivitetsplikt) 
Barnehageloven §43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn 
 
Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med og varsle enhetsleder hvis de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke 
har det trygt og godt. Dersom en ansatt får mistanke eller kjennskap til at en annen som arbeider i barnehagen utsetter et barn for 
krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks varsle enhetsleder. Dersom det er en i 
ledelsen som står bak krenkelsene, skal det varsles direkte til barnehageeier.  
 

MELDESKJEMA  
 
Dato:  
 
Enhet: 

Navn på den saken gjelder: 
  
 
  

Hvem har gjort observasjoner eller mottatt melding fra andre? 
 
Navn:                                              Stilling:  

Egen observasjon eller henvendelse/melding/forespørsel fra (kryss av): 

Egen observasjon O / Barnet selv O    Andre barn O   Foreldre/foresatte O    Ansatte O       Andre O 

Navn:  

Melding mottatt pr. (kryss av): 
Telefon O     SMS O       E-post O      Brev O    Formelt (avtalt) møte O   Uformelt møte O    Annet O 

Type sak (kryss av): 
Fysisk miljø O      Psykososialt miljø O     Diskriminering O        Vold O       Rasisme O       Annet O 

FØLGE MED OG FANGE OPP 
(OBSERVASJON)  
Observert hendelse eller mottatt 
henvendelse/melding fra andre 
beskrives her.  
Ta med hvem som er involvert, og 
hva som faktisk er observert og hva 
som kommer som utsagn fra andre.   

 

INNGRIPEN 
Ansatte skal gripe inn for å stoppe 
en situasjon som pågår når 
handlingen skjer umiddelbart, for 
eksempel stoppe en slåsskamp, 
utfrysningssituasjon eller verbale 
krenkelser. Inngrep skal ikke være 
krenkende.  
Beskriv inngripenen her.  

 

VARSLING 
Skjemaet skal nå tas med i samtale 
med enhetsleder, for å avklare 
videre arbeid med saken. Hva ble 
bestemt på varsling samtale, 
skrives her 

 

Dato:     
Navn på enhetsleder:                                         
Navn på pedagogisk leder: 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevet signatur 

Saken er tatt opp på møte med foresatte den: 

Skjemaet sendes foresatte til elektronisk signering via kommunens arkivsystem, og blir lagret der i 

barnets mappe. Foreldre skal informeres om undersøkelsesfasen  

 

Født: 
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§ 42 – Undersøkelsesfase 
Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal 
barnehagen snarest undersøke saken. 
 

UNDERSØKELSE 
 
Barnets opplevelse av miljøet skal 
snarest undersøkes. Formålet er å 
få frem fakta om situasjonen, 
bakgrunnen for barnets opplevelse 
og hvilke forhold i omgivelsene som 
påvirker opplevelsen av miljøet. 
 

 
 
Innhente nok informasjon til å 
avdekke hva som har skjedd. Få 
fram fakta om en situasjon 
 
Få fram bakgrunnen for 
opplevelsen til barnet 

 
 
Sosial kartlegging 
- Barnesamtaler 
- Relasjonskartlegging 
- Målrettet observasjon 
 
 
Flere barn som opplever det 
samme? 

 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Skriv Dato og hvilken undersøkelse har blitt 
gjennomført: 

 
 
 

 
 
 

Ansvarlig: 
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Konklusjon på bakgrunn av undersøkelser: 
 
1.Barnet har et trygt og godt barnehagemiljø og barnet selv og foreldene er enige  

- Aktivitetsplikten utført 

- Plikten til å følge med gjelder likevel alltid 
 
2.Barnet har et trygt og godt barnehagemiljø, men barnet selv og foreldene er ikke enige 
- Aktivitetsplikt 
 
3.Barnet, eller en barnegruppe, har ikke et trygt og godt barnehagemiljø –hva er problemet? 
- Aktivitetsplikt 

 

 
Konklusjon fra barnehagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konklusjon fra foreldre: 
 
 
 
 
 
 

Signatur Styrer: 

Signatur foreldre: 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevet signatur. Lagres i barnets mappe i kommunens 

elektroniske arkivsystem, og sendes foresatte via dette. 

 

 
VIDERE VARSLING 
Enhetsleder skal varsle barnehageeier i alvorlige tilfeller, eller ved tilfeller der voksne krenker barn: 
 
Dato for varsling til eier: 
Hvordan ble det varslet:  
Navn til den det ble varslet til: 
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§42 Dokumentasjonskrav - Aktivitetsplan 
 

Tiltak som er avtalt: Hensikten med 
tiltaket 

Når skal tiltakene 
gjennomføres: 

Ansvar/Hvem skal 
gjennomføre tiltakene: 

Når skal tiltakene 
evalueres: 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


