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1. Innledning  

Denne handlingsplanen er et verktøy Tastabarnehagene skal bruke for å sikre at alle barna i 

våre barnehager har et trygt og godt barnehagemiljø. Planen tar også for seg hvordan vi jobber 

for å forebygge mobbing og krenkelser, og hvilke tiltak vi setter inn hvis dette oppstår i noen 

av våre barnehager.                                                                                                             

Planen er bygget på Lov om barnehager kapittel 8.  

Barnehagens verdigrunnlag                                                                                              

Tastabarnehagenes har laget et verdidokument. Dokumentet er basert på de verdiene 

personalet har kommet fram til sammen etter systematisk arbeid på avdelingsmøter, 

pedagogiske ledermøter og planleggingsdager. Verdiene våre er engasjement, inkludering og 

trivsel. Dette danner barnehagens verdigrunnlag. I Rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver står det at skal personalet sørge for at barna opplever trygghet, tilbørlighet og trivsel 

i barnehagen, noe som gjenspeiles i våre verdier.                                                                         

Ved å kontinuerlig jobbe med disse verdiene som grunnlag i alt vi gjør, forplikter vi oss også 

til å jobbe med det psykososiale barnehagemiljøet. Vi har barnas beste i fokus, og legger til 

rette for at barnas hverdager skal preges av omsorg, lek, danning og læring, slik at barna 

opplever tilhørighet, trygghet og trivsel.           

Voksenrollen                                                                                                                                

Personalet i Tastabarnehagene jobber systematisk for å fremme sosial kompetanse, forebygge 

mobbing og krenkende atferd. Dette krever at personalet er tilstedeværende i hverdagen, at de 

observerer og deltar aktivt i aktiviteter og lek sammen med barna. Noen barn strever med å 

delta i leken, noen har behov for støtte fra voksne og andre trenger nye impulser. Det er 

personalets oppgave å sørge for at alle barn deltar i lek, for eksempel gjennom egen deltagelse 

og organisering av smågrupper. Personalet kan dermed gripe inn når det er nødvendig.       

Personalet i barnehagen er etiske rollemodeller for barna, og skal videreformidle barnehagens 

verdigrunnlag. Det er også personalets oppgave å legge til rette for at barna skal få oppleve 

glede, vennskap og får nyttige erfaringer i samspill med andre barn. 

Trygt og godt barnehagemiljø                                                                                            

Barnehagen er forpliktet til å sørge for, og følge med på, at barna har det trygt og godt i 

barnehagen. Hvis en ansatt i barnehagen oppdager at et barn ikke har det bra, det kan være 

utestenging fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering fra andre barn eller voksne, 

har den ansatte en plikt til å gripe inn. 
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Foreldresamarbeid                                                                                                                      

Rammeplanen sier at barnehagen skal legge til rette for godt foreldresamarbeid og god dialog 

med foreldrene. Foreldrene er en viktig ressurs for å avdekke om barna ikke trives, og om 

barn opplever mobbing eller krenkelser i barnehagen. Barnehagen må informere foreldrene 

om hvordan de jobber med det psykososiale miljøet i barnehagen. Informasjonen skal skje 

både på individnivå gjennom daglige spontane møter og planlagte foreldresamtaler, og på 

gruppenivå for eksempel på foreldremøte og FAU-møte.  

 

2. Barnehageloven 

 

I januar 2021 slo endringer i kapitel 8 i Lov om barnehager i kraft. Den nye bestemmelsen i 

loven handler ikke først og fremt om mobbing, men om at barn har det trygt og godt i 

barnehagen basert på barnets subjektive oppfatning av sitt eget barnehagemiljø (rundskriv 

s.3). 

 

 

 

§ 41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid.  

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn 

i barnehagen utsettes for slike krenkelser.  

Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø 

ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.  

 

§ 42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt 

barnehagemiljø (aktivitetsplikt).  

Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det.  

Alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får 

mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. 

Styreren skal melde fra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller.  

Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, 

skal barnehagen snarest undersøke saken.  

Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal 

barnehagen undersøke saken og så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet får et 

trygt og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse som barnehagen 

selv har satt i gang, viser at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene 

skal velges på grunnlag av en konkret og faglig vurdering.                       
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3. Mobbing i barnehagen  

I Stavangerbarnehagen defineres mobbing som:  

“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”.    

Definisjonen kommer fra forskningsrapporten “Hele barnet, hele løpet; Mobbing i 

barnehagen”. Det er bevisst at ord som “gjentatt” og “over tid” ikke anvendes. Med tanke på 

små barn er det problematisk om mobbing må observeres over tid. En episode av ekskludering 

alene kan være utslagsgivende når det ses i sammenheng med andre opplevelser barnet har i 

eller utenfor barnehagen.  

Det finnes andre definisjoner på mobbing hvor mobbingen må foregå over en periode, eller 

definisjoner hvor det presiseres hva mobbing ikke er, som tilfeldig erting. Med en ny 

forståelse og definisjon på mobbing åpnes det opp for en bredere forståelse av begrepet. Det 

er naturligvis ikke slik at alle former for erting og slåing i barnehagen er mobbing. Barn 

krangler, de utvikler seg, og situasjoner i lek og sosial omgang kan bli vanskelig. Dette er ikke 

nødvendigvis mobbing. I utgangspunktet er det barnets egen subjektive opplevelse som skal 

lyttes til for å vurdere når noe er mobbing. Det er de voksnes ansvar å snakke med barn om 

hva de føler og har opplevd, samt kunne vurdere forskjellen på tilfeldig krangling og 

strukturell utestengelse. 

 

Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det 

stå: 

- hvilke problemer tiltakene skal løse                                                                               
- hvilke tiltak barnehagen har planlagt 
- når tiltakene skal gjennomføres  
- hvem som skal gjennomføre tiltakene  
- når tiltakene skal evalueres. 

 

§ 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn. 

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at en annen 

som arbeider i barnehagen, krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, 

vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks melde fra til 

barnehagens styrer. Styreren skal melde fra til barnehageeieren.  

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at styreren i 

barnehagen krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, 

diskriminering eller trakassering, skal vedkommende melde fra til barnehageeieren 

direkte.  

Undersøkelser og tiltak etter § 42 tredje og fjerde ledd skal iverksettes straks. 
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4. Krenkelser i barnehagen 

Krenkelser brukes om negative ord eller handlinger som gjør at barn ikke føler seg inkludert i 

felleskapet med de andre barna. Det kan være enkelthendelser. Flere krenkende 

enkelthendelser rettet mot et barn kan, sett i sammenheng med definisjonen av mobbing, 

betraktes som mobbeatferd. (Mobbeatferd i barnehage, Roland).  

Krenkelse i barnehagen kan være at andre barn eller voksne utsetter barn for handlinger 

barnet ikke ønsker, å snakke til barnet på en måte om ydmyker eller sårer, eller snakke 

nedsettende til barna eller om barnet til andre. Man kan derfor si at mobbing er krenkelse.   

Det kan være vanskelig å snakke om mobbing og krenkelser, og hvilke handlinger som 

defineres som mobbing og krenkelser i barnehagen. Derfor er det viktig at personalgruppen 

snakker om og diskuterer hvordan det er akseptert å opptre overfor barna, og hvordan det er 

akseptert å snakke til og om barn.  

Ved å jobbe systematisk med mobbing og krenkelser skal vi bidra til at: 

• Barnet utvikler gode leke og relasjonsstrategier 

• Barnet opplever seg som betydningsfull for fellesskapet 

• Barnet har venner 

• Barnet får støtte fra voksne etter behov 

• Barnet veiledes i konflikthåndtering 

• Barnet opplever likeverdig respekt fra alle voksne 

• Barnet er alltid inkludert i fellesskapet 

• Barnet opplever seg forstått 

• Barnet får hjelp til utvikling av kompetansene sine 

• Gjenkjennbare og felles tiltak i barnehage og privat 

• Alle omsorgspersoner støtter opp, og tar barnet på alvor.    

 

5. Prosedyre for mobbing og krenkelser  

Prosedyre for mobbing og krenkelser er hentet fra Tastabarnehagenes HMS-perm: 

 

FORMÅL: 
• Et sikkert miljø for barna, personalet og foresatte. 

• Unngå farlige situasjoner for barna, personalet og foresatte. 

• Barnehagen skal ikke godta krenkelser som; utstenging, mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering. § 41 i barnehageloven. Barnehagen skal ha 

nulltoleranse mot mobbing. Alle som jobber i barnehagen skal gripe inn med en gang, 

hvis de ser uønsket adferd. Det kan for eksempel være utestengelse fra lek, mobbing 

eller en slåsskamp.  

• Den som får kjennskap til mobbingen, skal informere nærmeste leder så raskt som 

mulig. 
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  RUTINER: 

• Implementering av Lov om barnehager kap. 8, og Stavanger kommunes mobbeplan. 

• Personalet skal være deltakende i leken og være i forkant av mobbeatferd. 

• Informerer avdelingsleder når barn strever, tiltak skal settes inn. 

• Foresatte skal informeres utfra hva vi observerer barnet/barna strever med. 

• Tiltak skal evalueres hver 14 dag. 

 

Barn som mobber: 

 

Tydelighet på uakseptabel atferd / ikke på 

person 

 

Styrk det barnet ER og gjør avstand fra det 

som det gjør – anerkjennende 

kommunikasjon 

 

Rett oppmerksomhet mot hvordan den 

andre har det, vær voksne som forklarer 

dersom det ikke er tydelig 

 

Forvent at barnet prøver å gjøre det godt 

igjen for eksempel med å gjøre positiv 

handling 

 

Spille «Hei» spillet  

 

Forklare de andre barna at vi har null 

toleranse for uakseptabel atferd  

 

Del i grupper og avgrens relasjonene i 

hverdagen der det er naturlig 

 

Oppfordre foresatte til å snakke positivt om 

barnehagen.  

 

Barn som blir mobbet: 

 

Undersøke /observere om barnet er inkludert i 

hendelser 

 

Samtale på trivsel til barnet, hva som gjør han 

glad, trist lei (ta utgangspunkt i «hei» spillet 

sine spørsmål) 

 

Nærhet av voksen som er til stede inne og ute 

og støtter opp i leken.  

 

Bekreft positivt til barnet om det bekrefter at 

noen plager 

 

Øk status i gruppe, ta utgangspunkt i barnets 

interesse  

 

Spille «hei spillet» på avdelingen med de 

andre, utøvere og involverte.   

 

Styrk barnet selvbilde og tro på seg selv og 

kvalitetene sine – bekreft barnet for den han er 

 

Del i grupper, avgrens relasjonene i 

hverdagen  

 

Oppfordre foresatte til å snakke positivt om 

barnehagen.  

 

 

 

ANSVAR FOR GJENNOMFØRING: 

• Avdelingsleder er hovedansvarlig.   

• Alle ansatte har ansvar og skal tilby sitt ansvar i situasjonen.  

• Pedagogisk leder har ansvar for at rutiner blir gjennomført på avdelingen. 
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6. Tiltak 

Foreldre/andre instanser melder om krenkende atferd på vegne av barn 

Tiltak Beskrivelse 

Undersøke mottatt melding/utsagn 

  

  

  

  

  

  

Involvere andre involverte 

foresatte /barn 

  

  

  

Legge en konkret plan for gjennomføring av 

avtalte tiltak 

  

  

  

  

  

  

  

Faglige vurderinger – søke råd hos 

tilgjengelig ekspertise. 

  

Dokumentasjon 

Gjennomføre systematisk observasjon og 

barnesamtaler for å undersøke hvordan 

barnet har det. 

Iverksette egnede strakstiltak i samarbeid 

med foresatte, som sikrer at barnet får et 

trygt og godt barnehagemiljø. 

  

Ta utgangspunkt i barnets/barnas 

vennskapsrelasjoner og kompetanser. 

Beskrive aktuelle tiltak man enes om å 

prøve ut. 

  

Planen skal skriftlig gjøres og inneholde: 

• Hvilke problemer tiltakene skal løse 

• Hvilke tiltak barnehagen planlegger 

• Tidsfrist for gjennomføring 

• Hvem som skal gjennomføre 

tiltakene (ansvar) 

• Når tiltakene skal evalueres. 

Benytt vedlagt plan 

  

PPT, TBT, Helsestasjonens familiesenter 

m.fl. 

  

Dokumenter alle eventuelle avtaler/vedtak 

som fattes som en del av 

hendelseshåndteringen. 

 

 Ansvar: Pedagogisk leder i samarbeid med avdelingsleder 

  

Barn som krenker andre barn 

Tiltak Beskrivelse 

Undersøke saken 

Eksempler på metoder: 

• Observasjon 

• HEI-spill 

• Drøfte med ansatte på avdeling 

• Samtale med barnet 
  

 

 

 

Gjennomføre systematisk observasjon og 

barnesamtaler for å undersøke hvordan 

barnet har det. 

Iverksette egnede strakstiltak som sikrer at 

barnet får et trygt og godt barnehagemiljø. 
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Involvere foresatte 

• Ikke fortell noe om andre barn enn 

deres eget 
  

  

Barnets medvirkning 

 

 

 

 

Gjennomføre barnesamtaler med involverte 

barn 

  

 

 

 

 

 

 

 

Legge en konkret plan for gjennomføring av 

avtalte tiltak 
  

  

  

  

  

  

 

Faglige vurderinger – søke råd hos 

tilgjengelig ekspertise 

  

 

Dokumentasjon 

  

  

  

Vær varsom med uttalelser til media 

 

 

 

 

 

Ta utgangspunkt i barnets/barnas 

vennskapsrelasjoner og kompetanser. 

Beskrive aktuelle tiltak man enes om å prøve 

ut. 

  

Lytte ut barna gjennom barnesamtale. 

• Inkludert den som blir krenket og 

den/de som krenker 

• Innhente faglig ekspertise på 

barnesamtaler om det er behov for 

det. 

• Tidspunkt for gjennomføring av 

samtale tas i samarbeid med foresatte 

og i henhold til alvorlighetsgrad 
  

Planen skal skriftliggjøres og inneholde: 

• Hvilke problemer tiltakene skal løse 

• Hvilke tiltak barnehagen planlegger  

• Tidsfrist for gjennomføring 

• Hvem som skal gjennomføre 

tiltakene (ansvar) 

• Når tiltakene skal evalueres 

  

PPT, TBT, Helsestasjonens familiesenter m 

fl. 

  

  

Dokumenter alle eventuelle vedtak som 

fattes som en del av hendelseshåndteringen 

  

 

Søk råd hos nærmeste leder – 

virksomhetsleder og kommunalsjef 

barnehage ivaretar en eventuell media 

håndtering. 

 

 Ansvar: Pedagogisk leder i samarbeid med avdelingsleder 

Sanksjoner og konsekvenser: Barnesamtaler, gruppesamtaler med involverte barn, 

foreldresamtaler 
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Ansatt som krenker barn i barnehagen 

Tiltak Beskrivelse 

Avdelingsleder informerer virksomhetsleder 

  

 

 

 

 

 

Undersøkelse av saken iverksettes 

umiddelbart 

• Samtaler m/barn 

• Samtaler m/foreldre 

• Samtaler m/andre ansatte 

  

Gjennomføre observasjoner av barn og 

ansatte på avdelingen 

  

Plan for gjennomføring og oppfølging av 

forholdet lages, uten ugrunnet opphold 

Slik informasjon meldes umiddelbart til 

barnehagens virksomhetsleder 

Virksomhetsleder melder videre til 

eier/barnehagesjef. 

Eget tiltakskort utarbeidet for slik handling 

tas i bruk 

  

Egnede tiltak for å sikre barnet et trygt og 

godt barnehagemiljø iverksettes straks 

forholdet er kjent. 

  

 

 

Evalueres på avdelingsmøter og individuelle 

samtaler. 

 

Planen skal skriftliggjøres og blant annet 

inneholde: 

• Hvilke problemer tiltakene skal løse 

• Hvilke tiltak barnehagen planlegger  

• Tidsfrist for gjennomføring 

• Hvem som skal gjennomføre 

tiltakene (ansvar) 

• Når tiltakene skal evalueres. 

Ansvar: Den som oppdager krenkingen har plikt til å melde fra til avdelingsleder, eventuelt 

virksomhetsleder. 

Sanksjoner og konsekvenser: Veiledning og oppfølging. Avhengig av hvor alvorlighetsgraden 

av saken vil ha betydning for resultatet; personalsak, advarsel og oppsigelse. 

Avdelingsleder krenker barn i barnehagen 

- Slik mistanke eller informasjon meldes virksomhetsleder. 

Virksomhetsleder krenker barn i barnehagen 

- Slik mistanke eller informasjon meldes kommunalsjef barnehage. 

 Normalisering og etterarbeid 

- Samle alle berørte parter i ettertid og informere om hendelsen. 

- Sikre at alle berørte parter følges opp i etterkant av hendelsen, kontakt kommunens 

kriseledelse ved behov. 

- Sikre at nødvendig fagekspertise er involvert og at det legges en langsiktig plan for 

oppfølging. 

- Hva har vi lært av hendelsen og måten den ble håndtert på? 

- Hvilke forbedringstiltak bør iverksettes? 
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7. Årshjul 

 

 
OPPGAVE TIDSPUNKT ANSVAR 

1 Ledergruppen gjennomgår 

handlingsplan og drøfter og 

dokumenterer barnehagens syn på: Hva 

er et godt psykososialt miljø? Hva er 

krenkende atferd? Hva er terskelen for 

å gripe inn og hva det innebærer? Når 

skal ledelsen varsles? 

Ved nytt barnehageår 

og i januar. 

Virksomhetsleder 

og avdelingsleder 

2 Opplæring og informasjon til alle 

nyansatte  
 

Ved ansettelse Avdelingsleder 

3 Foreldre informeres om planen på 

foreldremøte og FAU-møte 

Hver høst Pedagogisk leder og 

avdelingsleder 

4 Personalet kartlegger relasjon barn-

voksen to ganger pr. år.  
  

Høst/vår Pedagogisk leder 

5 Barnehagens planer og tiltak for 

forebyggende og holdningsskapende 

arbeid gjennomsyrer 

barnehagehverdagen. 
Systematisk observasjon som TRAS, 

Alle med, barnesamtaler og 

foreldresamtaler.  

Løpende gjennom året Virksomhetsleder 

har overordnet 

ansvar. 
  

Alle har ansvar; den 

som ser må handle. 

6 

 

 

 

 

Barnehagen evaluerer sitt forebyggende 

og holdningsskapende arbeid hvert år. 

Evaluering og evt. revidering av 

handlingsplan foretas i personalmøte. 

Hver vår 
 

Virksomhetsleder. 

Gjennomgang på 

personalmøte 
 

7 Egenvurderingsskjema psykososialt 

barnehagemiljø (vedlegg 6) 

 

Oppstart av nytt 

barnehageår 

Virksomhetsleder. 

Skjemaet skal 

sendes 

kommunalsjef i 

Public 360. 
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8. Referanser 

 

• Barnehageloven 

• Rammeplanen 

• Forskrift om miljørettet helsevern  

• UDIR: Barnehagemiljø 

• Barnekonvensjonen 

• “Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen” 

• Verdidokument for Tastabarnehagene 

• Trivselsveilederen https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-

rammeplanen/trivselsveileder/ 

 

9. Vedlegg 

 

• Vedlegg 1: Verdidokument 

• Vedlegg 2: Sjekkliste for de voksnes relasjoner til barna  

• Vedlegg 3: Sjekkliste for barnehagens psykososiale miljø 

• Vedlegg 4: Aktivitetsplan for trygt og godt barnehagemiljø 

• Vedlegg 5: Mal/notat for møtet om krenkelser/mobbing i virksomheten  

• Vedlegg 6: Egenvurderingsskjema barnehagemiljø 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-24-487#:~:text=Forskrift%20om%20rammeplan%20for%20barnehagens%20innhold%20og%20oppgaver,utfolde%20skaperglede%2C%20undring%20og%20utforskertrang.%20More%20items...%20
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/barnehagemiljo/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/
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Vedlegg 1. Verdidokument 

 

Verdidokument for Tastabarnehagene:  

Kompetente barn - kunnskapsrike voksne 

Engasjement – inkludering – trivsel 

Hensikten med dette dokumentet er å vise hva vi som jobber i Tastabarnehagene ser på som 

våre kvaliteter. Dokumentet viser utad hva vi legger til grunn for arbeidet vårt, for eksempel 

til foreldrene i barnehagen og samarbeidende instanser, men det er også ment å skulle brukes i 

hver enkelt barnehage som et arbeidsverktøy.                                                                              

Verdiene har de ansatte i alle barnehagene sammen kommet fram til gjennom systematisk 

arbeid på avdelingsmøter, pedagogisk ledermøter og planleggingsdager. Verdiene har 

sammen med visjonen vår tre formål, de sier noe om hvem vi er, hva vi har og hva vi vil. 

Verdiene ligger til bunn i alt vi gjør, og hjelper oss å ta gode vurderinger og beslutninger i 

møte med barna, foreldre og hverandre som kollegaer.    

 

Engasjement 

Tastabarnehagene ønsker å være i stadig utvikling som en lærende organisasjon. Vi som 

jobber her skal føle engasjement for profesjonen og kompetansen vår, og vi skal være 

engasjerte sammen med barna i det daglige og i pedagogiske opplegg.    

Dette betyr engasjement for oss i Tastabarnehagene: 

- Ta initiativ 

- Tilstedeværelse 

- Dele 

- Vise interesse 

- Undre seg/være nysgjerrig 

- Bry seg 

- Bidra 

- Kreativitet 

 

Inkludering 

For oss er det viktig at alle føler seg inkludert; barn, foreldre og personal. Hos oss skal vi høre 

og se hverandre, og alle skal få mulighet til å bidra med sine styrker i fellesskapet.                   

I Tastabarnehagene har vi stort mangfold, kulturelt, religiøst, vi har mangfold i utdanning og 

livserfaring, språk og alder. Vi skal bruke dette mangfoldet som en ressurs for å styrke 

barnehagene våre, og for å gjøre Tastabarnehagene til et godt sted å være for alle. Vi skal vise 

gjensidig respekt for hverandres ulikheter.                                                                                 

Personalet skal føle at den jobben de gjør er viktig, og det skal legges til rett for at de skal få 
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kunne bruke sin kompetanse. Barna skal føle seg inkludert i lek, og gjennom barns 

medvirkning og ved å ta deres synspunkter i betraktning kan de være med på å påvirke sin 

hverdag.  

Dette betyr inkludering for oss i Tastabarnehagene: 

- Fellesskap 

- Se og høre hverandre 

- Respekt 

- Åpenhet 

- Empati 

- Tilhørighet 

- Forutsigbarhet 

 

Trivsel 

Hos oss skal alle føle seg som en del av fellesskapet, både små og store. Våre barnehager skal 

være gode steder å lære, utvikle seg og være. Vi har barnas beste i fokus, og legger til rette for 

at barnas hverdager skal preges av omsorg, lek, danning og læring, slik at barna opplever 

tilhørighet, mestring og trivsel. Personalet i barnehagene skal være gode rollemodeller slik at 

barna opplever vennskap og fellesskap. Vi tror at god stemning og trivsel hos personalet 

smitter over på både barn og foreldre. 

Dette betyr trivsel for oss i Tastabarnehagene: 

- Humør 

- Glede  

- Positivitet  

- Smil/latter  

- Ærlighet 

- Arbeidsglede 

- Vennskap 

- Samarbeid 

- Kommunikasjon 

- Trygghet 

- Åpenhet  
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Vedlegg 2. Sjekkliste for de voksnes relasjoner til barna 

Brukes som egenrefleksjon og videre refleksjon i personalgruppa. 

Tips: ‘Kartlegge relasjon’, Kari Pape. 

SPØRSMÅL: EGEN REFLEKSJON: 

 

Er jeg anerkjennende og støttende i forhold 

til alle barnas initiativ? 
  

  

Er mitt samspill med barna preget av dialog 

med åpne spørsmål, eller er det mer 

beskjeder og kontroll mot enkelte av barna? 
Se Dialogmodellen. Legg ved link. 
  

  

Ser jeg alle barn, eller det noen som blir 

oversett? 
  

  

Er det noen barn jeg stadig gir positiv 

oppmerksomhet, mens andre i hovedsak får 

mer negativ oppmerksomhet? 
  

  

Er det lettere å tro på bestemte barns 

forklaringer i konflikter enn andres? 

 

  

Griper jeg inn og veileder 

konflikter/utestengning, eller er det noen 

ganger jeg bare overser det? 
  

  

Tar jeg kontakt med alle barna, eller er det 

noen jeg alltid velger/unngår? 

 

  

Har jeg større tålmodighet med enkelte barn 

enn andre? 
  

  

Er jeg bevisst forskjellen på humor og ironi? 
  

 

  

Er jeg en god rollemodell for barna? Eks. 

hvordan omtaler jeg andre? 
Hvordan kommuniserer jeg med kollegaer? 
Er det samsvar mellom det vi ser og hva 

kroppsspråket vårt viser? 
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Vedlegg 3. Sjekkliste for barnehagens psykososiale miljø 

Brukes som egenrefleksjon og videre refleksjon i personalgruppa. 

SPØRSMÅL: NOTAT: 

Er samspillet barna imellom preget av 

likeverdighet av hvem som bestemmer og hvem 

som får være med i lek og gruppeaktiviteter? 

 

Har alle barna lekekompetanse?  

Hva legger avdelingen i begrepet 

lekekompetanse? 

 

Hvordan støtter og videreutvikler avdelingen 

barnas lek ved behov? 

 

Har alle barna en å leke med? 

Alle skal oppleve at de har noen som venter på 

dem, som gleder seg til at de kommer, noen som 

spør etter dem når de er borte. 

 

Snakker dere jevnlig med barna om mobbing, hva 

de kan gjøre om de blir mobbet eller ser andre 

barn bli mobbet, individuelt og i gruppe med 

barna? 

 

Er du/dere gode rollemodeller overfor barna i 

forhold til at en ikke snakker nedsettende til eller 

om hverandre- verken barn, foreldre eller 

kollegaer? 

 

Er det et godt psykososialt miljø blant 

barnegruppene som er preget av humor, trygghet 

på hverandre, fellesskap og autoritative voksne? 

 

Er det godt psykososialt miljø i personalgruppen? 

Hvordan jobber man forebyggende? 

 

Har du/dere nok kompetanse til å kjenne igjen 

mobbing/ krenkende atferd både hos barn og 

voksne, og kjenner til/ gjennomfører tiltakene når 

det observeres? 

 

Har du/de ansatte gode holdninger til barn og 

foreldre av andre kulturer, sosiale/økonomiske 

ulikheter og funksjonshemninger? 

 

Tas foreldrene med i samarbeidet om en 

observerer mobbeatferd/mobbing? 
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Vedlegg 4. Aktivitetsplan 

 

BESKRIV OG KONKRETISER: ANSVAR GJENNOM-

FØRT 
(Sign./dato) 

Hvilke problemer 

skal tiltakene løse? 

 

 

   

Hvilke tiltak har 

barnehagen 

planlagt? 

 

 

   

Når skal tiltakene 

gjennomføres? 

 

 

   

Hvem skal 

gjennomføre 

tiltakene? 

 

 

   

Når skal tiltakene 

evalueres? 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Vedlegg 5. Mal/notat for møtet om krenkelser/mobbing i virksomheten 

 

MØTEDATO: 

 
  

Deltakere på møtet: 

 

 

  

Hva saken gjelder, hendelsesforløp, 

involverte: 
  

 

  

Mål med tiltakene: 

 

  

  

  

TILTAK: NÅR: ANSVARLIG: 
Barnehage/foreldre 

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

Dato for evaluering: 

  

Underskrift møtedeltakere: 

_____________________________   ________________________   

__________________________ 

_____________________________  _________________________ 

 __________________________ 

 

Skal ligge i Public oppvekst med kopi til foreldrene 
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Vedlegg 6. Egenvurderingsskjema psykososialt barnehagemiljø  

Egenvurderingsskjemaet skal: 

• Bidra til refleksjon over egen praksis for å sikre regelverksetterlevelse og finne 

læringspunkter for nødvendig forbedring av barnehagens praksis. 

• Være utgangspunkt for erfaringsdeling i lærende nettverk og andre aktuelle fora. 

 

Skjemaet fylles ut og sendes til kommunalsjef barnehage i Public 360. Virksomhetsleder har 

ansvaret for innholdet i skjema og for at egenvurderingen gjennomføres, og involverer 

aktuelle personer i lederteamet og ellers i barnehagen i arbeidet. Egenvurderingen skal være 

gjennomført og innsendt i forkant av møte mellom kommunalsjef, barnehage og lederteamet i 

virksomheten, som gjennomføres hver høst. 

 

EGENVURDERINGSSKJEMA PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 

Navn på virksomheten:   

  

Egenvurdering er utarbeidet av:   

  

 

Er barnehagens handlingsplan for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø i aktiv bruk 

og oppdatert i samsvar med Stavanger kommunes rundskriv for barnehagemiljø?  

Ja Nei/delvis 

Beskriv hvordan: 

 

 

 

 

Beskriv nødvendige endringer og framdrift: 
  

  

  

  

 

Har barnehagen velfungerende rutiner for å følge med på barnehagens psykososiale miljø? 

Ja Nei/delvis 

Beskriv hvordan: 

 

 

 

 

Beskriv nødvendige endringer og framdrift: 
  

  

  

  

 

Har barnehagen kompetanse (kunnskap, motivasjon, verdier) til å jobbe forebyggende og 

på en god måte med å oppfylle delpliktene i aktivitetsplanen? 
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Ja Nei/delvis 

Beskriv hvordan: 
 

 

 

 

 

Beskriv nødvendige endringer og framdrift: 
  

  

  

  

  

 

Sikrer barnehagen at Samarbeidsutvalget får medvirke i evaluering av barnehagens 

arbeide med psykososialt barnehagemiljø? 

Ja Nei/delvis 

Beskriv hvordan: Beskriv nødvendige endringer og framdrift: 
  

  

  

  

  

 

Informerer barnehagen systematisk foreldre om barns rettigheter i barnehagens 

psykososiale barnehagemiljø? 

Ja Nei/delvis 

Beskriv hvordan: 

 

 

 

 

 

Beskriv nødvendige endringer og framdrift: 
  

  

  

  

  

Jobber barnehagen for at alle ansatte skal praktisere holdninger og verdier som bidrar til at 

alle barn er inkludert og har et trygt og godt barnehagemiljø? 

Ja Nei/delvis 

Beskriv hvordan: 

 
Beskriv nødvendige endringer og framdrift: 
  

  

  

  

  

Dato for gjennomført egenvurdering   

  

Er tema drøftet/planlagt drøftet i 

barnehagens lærende nettverk? 
  

  


