Handlingsplan mot mobbing
i Blåbærskogen barnehage
Blåbærskogen barnehage - et godt sted å være for alle
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Innledning
Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) skal personalet sørge for at alle barn
opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Personalet skal bidra til at alle barn som går i
barnehage, får en barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Barnehagen skal fremme demokrati og
likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. I barnehagen skal barna være en del av et
trygt fellesskap. Her skal de erfare i samspill med andre og utvikle sosial kompetanse. I rammeplanen
for barnehagene løftes det frem at barnehagen skal forebygge mobbing og krenkelser, og at
personalet skal være i stand til å håndtere, stoppe og følge opp mobbing når det skjer. FN’s
barnekonvensjon sier at barn og unge har rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, omsorg,
beskyttelse og selvrealisering. Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten
mobbing. «Barnehagen skal møte barn 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» (Barnehageloven §1 formål).
Barnehagen skal sikre barna et trygt miljø og skåne dem for fysisk eller psykisk skade. De ansatte skal
ivareta barna, skape et inkluderende miljø og arbeide for at dagens barnehagebarn verken opplever
å bli krenket eller kommer til å krenke andre. Barnehagen skal fremme positive handlinger og jobbe
for at negative samhandlingsmønstre ikke utvikler eller fester seg.
Denne handlingsplanen skal gi de ansatte kunnskap om mobbing og sette fokus på forebyggende
arbeid 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.
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Hva er mobbing i barnehagen?
På utdanningsdirektoratets hjemmesider blir mobbing i barnehagen beskrevet som handlinger fra
voksne eller andre barn som gjør at barnet føler at det ikke hører til i fellesskapet.
Mobbing/utestengning kan skje både synlig og usynlig, og de negative handlingene kan komme fra
både enkeltpersoner og/eller fra en gruppe. Når barn møtes og involverer seg i samspill med
hverandre vil de fleste barn utvikle gode vennskap og positiv samhandling med jevnaldrende, men i
noen tilfeller blir samspillet preget av negative interaksjoner. Dersom personalet ikke griper inn og
veileder, vil det kunne føre til et mønster hvor barna gjentar de negative handlingene.
Når det gjelder barnehagebarn er det sentralt å forstå mobbeatferd i et utviklingsperspektiv. Hos de
yngste barna i barnehagen er det en del av deres naturlige utvikling at de prøver ut negative
handlinger som å dytte, ta leker fra andre barn eller bite og slå jevnaldrende barn. Barn i
barnehagealder, som er i en tidlig fase i sin emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling, forstår ikke
nødvendigvis konsekvensene av det de gjør.
I barnehagen ser vi først og fremst begynnende mobbeatferd, og at dette kan stabiliseres til å bli
mobbing dersom ingen i personalet er oppmerksomme og griper inn. Først når atferden blir etablert
som et mønster, snakker vi om mobbing. Det er derfor hensiktsmessig å snakke om at det er
begynnende mobbeatferd i barnehagen personalet skal være oppmerksomme på. Det er viktig at
personalet i barnehagen kan skille på følgende type atferd:
Erting: Erting er når barn finner på kallenavn og gjør ting for «moro skyld». Når barn erter hverandre
er de ofte mer likeverdige som parter, men erting kan også utvikle seg til mobbing. Barns grenser for
når uskyldig erting går over til å oppleves som krenkende er subjektiv, og erting skal derfor stoppes i
Blåbærskogen barnehage.
Konflikt: I konflikter er barna likeverdige som parter. Konflikter skjer av og til, og er ikke alltid så
alvorlige. De involverte har gjerne de samme emosjonelle reaksjonene og kan fort bli venner igjen.
Konflikter er nødvendige for en god sosial utvikling. Etter en konflikt kan gjerne partene uttrykke
dårlig samvittighet og har et ønske om å gjøre godt igjen.
Begynnende mobbeatferd: Den eller de som utsetter andre for mobbeatferd forsøker gjerne å få
kontroll over materielle ting som bestemte leker, verne om egen lek eller å oppnå en høyere status i
barnegruppa. I barnehagen handler dette først og fremst om å bli utestengt fra lek og aktiviteter, bli
snakket til på en negativ måte, bli dyttet eller slått og være den som stadig får tingene sine ødelagt.
Slike negative handlinger må ses i sammenheng med sosial umodenhet, hvor barn har liten forståelse
av hvordan handlingene påvirker andre barn. Når handlingene gjentar seg og det rettes mot spesielle
barn eller grupper, må personalet ha nok innsikt og kunnskap til å bryte uheldige mønstre.
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Mobbing: Tradisjonelt kjennetegnes mobbing med at det er gjentatte negative hendelser eller
utestengelse som går ut over de/det samme barna/barnet. Når det er mobbing er det en ubalanse i
styrkeforholdet mellom de involverte, og det er gjerne sterke emosjonelle reaksjoner fra de eller det
barnet som er utsatt for mobbingen. Mobbing er ikke en konflikt, og man kan ikke forhandle seg frem
til en enighet slik man gjør med konflikter.
Det kan være vanskelig for personalet i barnehagen å forstå eller se forskjellen på konflikter, erting
og mobbeatferd. Det kan være ganske like handlinger som skjer, men det er svært viktig at ansatte er
så tett på barns lek og i deres aktiviteter at de hele tiden kan observere hva som skjer. Det er sentralt
at personalet gjør grundige undersøkelser av de negative hendelsene, slik at de forstår hva slags type
negativ interaksjon det er mellom de involverte barna. Om personalet kan identifisere årsaken til
barns handlinger, er de i bedre stand til å velge en hensiktsmessig måte å håndtere og gripe inn på.
Begynnende mobbeatferd i barnehagen betraktes som et relasjonsproblem som vil kreve relasjonelle
løsninger som å jobbe med empati og relasjoner i barnegruppen.

Barnehagen som arena for forebygging av mobbing:
Vi jobber ut ifra vår visjon; «Blåbærskogen barnehage skal være et godt sted å være for alle!». Barna
er det viktigste vi har, og i vår barnehage skal hvert enkelt barn erfare og oppleve seg som verdifullt,
respektert og anerkjent av andre barn og voksne. Barnehagens oppgave er å gi barna gode utviklingsog aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen har en viktig
oppgave i å formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar.

Den autoritative voksenrollen – barns trivsel, de voksnes ansvar
I rammeplanen står det at; «Personalet skal forbygge, stoppe og følge opp diskriminering,
utestengning, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre»
Blåbærskogen barnehage bygger sin pedagogiske plattform rundt Være sammen. Et kompetanseløft
for alle ansatte i barnehagen. Den meste sentrale kjernekomponenten i Være sammen er den
autoritative voksenstilen. En autoritativ voksen viser omsorg og varme ovenfor barnet, samtidig som
den er tydelig. Krav og kontroll til barnet skal gis i et klima preget av varme og tillit. Den varme og
tillitsfulle relasjonen er derfor grunnleggende for å kunne utøve den autoritative voksenstilen.
For å bygge gode relasjoner bruker den voksne bankingtime som metode. Bankingtime er lystbetont
tid sammen med barnet, der målet er å styrke relasjonen, varmen og de følelsesmessige båndene
mellom barnet og den voksne. Målet er å fylle barnets konto med gode opplevelser slik at barnet er
trygt nok på deg til at du kan sette grenser ved behov. Det er det første og mest sentrale tiltaket når
barn viser utfordrende eller avvisende atferd.
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Den autoritative voksenrollen er fremtidens rolle for ansatte i barnehagen, og forskning på
verdensbasis viser at denne voksenstilen bidrar til å fremme positiv atferd og hemme negativ atferd
hos barn. Dette gjelder også forebygging av krenkende atferd og mobbing i barnehagen. Vi må være
tett på barna og stoppe uheldige sosiale mønstre. Ved å være engasjerte, kompetente og
omsorgsfulle voksne bidrar vi til å skape nulltoleranse for krenkende atferd og mobbing i barnehagen
vår. Implementeringen av den autoritative voksenstilen er også et uttrykk for samfunnets satsning på
tidlig innsats.
Regnbueløven er en sentral verdibærer i «Være Sammen». Gjennom bøker og annet materiell blir
barna kjent med regnbue løven og Løveloven. Løveloven er en forkortelse av «Være Sammen» sine
verdier, og er forankret i barnehageloven § 1 og 3. og rammeplanen for barnehagen.
«Barn ser, hører og legger merke til mer enn voksne av og til regner med. Personalet må derfor være
spesielt bevisst på hva de sier, og hvordan de snakker til hverandre og sammen når barn er i
nærheten. Gode rollemodeller snakker ikke nedsettende til eller om andre, verken barn, foreldre eller
kollegaer. De praktiserer empatisk væremåte.» (Utdanningsdirektoratet, 2012)
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Sosial kompetanse
«Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter
ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill.» R17.
For at barna i Blåbærskogen barnehage skal kunne bygge vennskap og bli en aktiv del av fellesskapet
i barnehagen, trenger de sosial kompetanse. Denne kompetansen handler om å kunne kommunisere
og samhandle godt med andre i forskjellige situasjoner. Barna må utvikle og videreutvikle et sett av
ferdigheter som; selvfølelse, empati, prososial atferd, selvhevdelse og selvkontroll. Forskning viser at
barns evne til å etablere vennskap i stor grad avhenger av deres sosiale kompetanse. Et barn som
samhandler godt med andre, kan både tilpasse seg fellesskapet og være en synlig deltaker som
hevder sin plass.
Lek og vennskap har en beskyttende effekt i forhold til mobbing. Fokus på barnas psykososiale
lekemiljø og deres lekekompetanse er derfor viktig. Barn som mestrer lek og sosialt samspill og
dermed har venner vil ha en beskyttelse i vennen eller vennenettverket.
I Blåbærskogen barnehage øver vi oss på dette hver dag i sosialt samspill med hverandre. Lek er den
viktigste arenaen for å utvikle sosialkompetanse og bygge relasjoner. Artikkel 31 i FNs konvensjon om
barns rettigheter (Barnekonvensjonen) slår fast at: «alle barn har rett til å leke. Den leken
barnekonvensjonene gir rett til, er den den som for barn representerer forlystelse, moro og fornøyelse
for sin egen skyld»
Gjennom leken vil barn oppleve og skape mening. Leken gir glede, er lystbetont og gir
mestringsfølelse og selvtillit og det er derfor viktig at lekens egenverdi anerkjennes og blir gitt tid og
rom til i barnehagen. Leken er både psykisk og fysisk helsefremmende. Den skaper engasjement,
fryd, trivsel, spenning, nysgjerrighet, utfordring, tilhørighet, samhold og felleskap. Lek er den
viktigste arenaen for barns utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.
Barn trenger autoritative voksne som er til stede, støtter og veileder dem. Derfor må de voksne være
der hvor barna er, enten det er på gulvet, i sandkassa eller på oppdagelsesferd ute i skogen. De
voksne beskriver og hjelper barna til å sette ord på egne tanker, meninger og følelser. Kvaliteten på
samspillet mellom barn og voksne har stor betydning. Barnas trivsel er de voksnes ansvar.
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Samarbeid mellom hjem og barnehage
Dersom barnehagen får mistanke om at det forekommer utestengning og mobbing i barnehagen skal
foreldrene involveres. Det er også viktig at foreldrene 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 informer pedagogisk leder eller daglig leder i
barnehagen.
Barnehagen har sammen med barnet hjem et felles ansvar for å forbygge mobbing!

Andre samarbeidspartnere
Noen ganger er det slik at barnehagen og hjemmet trenger ekstra støtte i sitt arbeid med å sikre et
godt arbeid i forbindelse med utestengning, mobbing og utfordrende adferd. Barnehagen har derfor
flere viktige samarbeidspartnere i hverdagen, som PPT, BUP og helsestasjonen.

Avslutning
Økt fokus på utestengning og mobbing i barnehage vil kunne føre til at det er færre som mobber og
som blir mobbet. Barnehagen skal arbeide forebyggende mot mobbing ved å jobbe med sosial
kompetanse, vennskap, et godt psykososialt læringsmiljø og ved å la barna møte autoritative voksne
som har fokus på den varme relasjonen. Personalet skal kunne se kjennetegn på ulike former for
mobbing og iverksette tiltak når det er nødvendig. Rammeplanen for barnehager slår fast at
personalet skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og
uheldige samspillsmønstre (Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 23). Det er derfor sentralt at
personalet vet hva de skal se etter når de skal forebygge og stoppe negative og uheldige
samspillsmønstre i barnegruppene. Personalet kan bryte et negativt utviklingsforløp før den
begynnende mobbeatferden eskalerer til å bli mobbing.
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Fagreferanser
-

Barnehageloven
FNs barnekonvensjon
Miljørettet helsevern i barnehage og skole
«Barn som blir mobbet» i PBL Mentor
«Mobbing i barnehagen – et hefte for seg som jobber i barnehage» Barne ogfamiliedepartementet.
«Barns trivsel – voksnes ansvar» Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen
Utdanningsdirektoratet.
Nullmobbin.no informasjon til barn, unge og foreldre og mobbing og rettigheter
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