
 

 

Plan for et godt psykososialt barnehagemiljø - Det Norske Veritas 

barnehage 

 
I denne planen beskrives hva barnehagen gjør for å forebygge og fremme et inkluderende og godt 

psykososialt barnehagemiljø og hvilke rutiner/tiltak settes i gang om krenkelser, mobbing og/eller 

erting blir avdekket. 

Innledning 

jf. Barnehageloven §1 Formål: 

Barnehagen skal i samarbeide og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 

fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling... 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og annerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 

bidra til trivsel og glede i lek 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. 

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge 

krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, 

stoppe og følge opp dette (Forskrift om rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver). 

Barnehagelovens kap. 8 gir barnehagen en tydelig forpliktelse til å skape et godt fysisk og 

psykososialt læringsmiljø. For at alle barn skal oppleve trygge og gode dager i barnehagen, er det 

avgjørende at de ansatte har kompetanse til å forebygge krenkelser og mobbing, gjenkjenne det når 

det skjer, og vite hvordan en skal ta tak i det. Arbeidet med å fremme prososiale ferdigheter og 

stoppe krenkelser og mobbeatferd i barnehagen krever sensitive voksne med reflekterte 

tilnærminger og strategier.  

Utvikling av sosial kompetanse krever at barnehagen og foreldrene samarbeider nært. Et godt 

samarbeid er også en forutsetning om mobbeatferd observeres. Barnehagens ledelse har ansvar for 

at arbeidet prioriteres.  

I det daglige arbeidet i barnehagen bruker vi «Handlingsplan for å sikre barn et godt barnehagemiljø» 

(Bærum kommune). Handlingsplanen skal bidra til:  

• at alle barn opplever trygge og gode dager i barnehagen 

• å danne felles retning for arbeidet mot mobbing og andre krenkelser  

• å fremme gode samhandlingsrutiner for foreldre og barnehage 

• at barn blir sett og hørt og får medvirke i saker som gjelder dem selv 

 

Hva er krenkelser, mobbing, og erting?  



 

 

Krenkelser, også kalt krenkende ord og handlinger, er et samlebegrep for negative ord eller 

handlinger som barn og unge opplever som krenkende for hans eller hennes verdighet og integritet, 

eller som gjør at de føler seg ekskludert fra et fellesskap. Krenkelser kan ta ulike former. Begrepet 

omfatter alt fra enkeltstående ytringer eller handlinger til gjentatte episoder (Utdanningsdirektoratet, 

2017, s. 7). 

I barnehagen kan mobbing og krenkelser gjøre seg gjeldende ved at et barn har en egenopplevelse av 

å bli stengt ute fra leken, ikke bli akseptert, får negative kommentarer, blir dominert, undertrykket, 

truet, herset med, hånt, krenket, latterliggjort eller manipulert, eller at voksne ser og opplever denne 

type atferd i miljøet. Det kan noen ganger være vanskelig å skille mellom erting og mobbing, men 

erting som foregår over tid kan utvikle seg til å bli mobbing.  

Det forebyggende arbeidet 

Lov om barnehager § 41  

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. 

I Det Norske Veritas Barnehage jobber vi aktivt med å forebygge krenkelser, mobbing og erting på 

følgende måte: 

Nulltoleranse 

Barns opplevelse av seg selv og sin egenverdi utvikler seg i samspill med omgivelsene. Barn som 

utsettes for krenkelser og mobbing fratas både livsmot og verdighet. Forskning viser at både barn 

som mobber og barn som har opplevd mobbing har en forhøyet risiko for å utvikle psykiske vansker 

senere.  

Nulltoleranse betyr at vi i Det Norske Veritas barnehage ikke godtar at barn blir utsatt for krenkelser 

og mobbing. Alle som arbeider i barnehagen, griper inn når et barn i barnehagen utsettes for 

krenkelser. Utfra nulltoleranseprinsipp sier vi at alle overtramp følges opp med handling fra trygge, 

gode og varme voksne rundt. 

TETT PÅ - Kvalitet i Bærumsbarnehagen 

Det Norske Veritas barnehage starter opp med prosjektet Tett på i januar 2023. 

Tett på-satsningen er med på å fremme et felles språk og en felles forståelse av hvordan et godt 

fellesskap ser ut og hva som kjennetegner det. I læringsprosessene utvikles personalets kompetanse 

ved at personalets praksis blir observert og vurdert opp mot kvalitetskriteriene. Veiledning og 

refleksjon med utgangspunkt i observasjonene bidrar til å utvikle barnehagens tilbakemeldingskultur. 

En god tilbakemeldingskultur fremmer god praksis og er en viktig forutsetning for å kunne forebygge 

krenkelser og mobbing. 

Samarbeid mellom barnehage og hjem 



 

 

Barnehagen og hjemmet har et felles ansvar for at mobbing ikke får utviklet seg i barnehagen og det 

forventes at foreldre vil samarbeide med barnehagen om forebygging av krenkende atferd og 

mobbing. Tema krenkelser, krenkende atferd og mobbing tas opp både på foreldresamtaler og 

foreldremøter og foreldre blir informert om barnehagens handlingsplan for et godt psykososialt miljø. 

Foreldre er barnas viktigste rollemodeller og må være gjennomtenkte med hva de sier og uttrykker 

når barn er tilstede. Foreldre bidrar til forebyggende arbeid ved å: 

• hilse på, snakke med alle barn, invitere barn med hjem, og legge til rette for nye vennskap 

• snakke positivt om andre barn, foreldre, personalet og barnehagen 

• melde fra til barnehagen, dersom det oppdages krenkende atferd/mobbing/erting blant barna 

• gi tilbakemelding på barnets trivsel og opplevelser 

• følge opp informasjon og ha et tett samarbeid med barnehagen 

Alle barn og foreldre i Det Norske Veritas barnehagen skal oppleve at de blir tatt på alvor, blir sett, 

annerkjent og repespektert. Dette innebærer en gjensidig forpliktelse mellom barnehagen og hjem.  

Psykososialt miljø blant de ansatte 

Barn tar etter voksne – i barnehagen er de ansatte viktige rollemodeller. Det er derfor helt essensielt 

at det jobbes med miljøet til personalet i barnehagen. For å fremme personalets evne til å være gode 

rollemodeller, har vi etablert egne kommunikasjonsegler  for de ansatte: 

1. Jeg snakker for meg selv 

2. Jeg snakker med og ikke om 

3. Jeg sier hva jeg trenger i stedet for å kritisere 

Vi jobber aktivt med å fremme det psykososiale miljøet blant de ansatte ved å: 

• prioritere  å bli kjent med hverandre, vi drar på tur sammen en/to ganger i året. 

• ta opp eventuelle uenigheter med den det gjelder 

• kommunisere med hverandre ut ifra at man tror andre vil oss vel 

• finne ut hvordan vi gjør hverandre gode 

Vi har egne rutiner i barnehagen som sikrer at evt konflikter i personalet blir håndtert på riktig måte. 

Samarbeid med andre instanser 

I enkelte saker kan det være naturlig å ta kontakt med andre instanser. Bærum kommune har et 

tverrfaglig samarbeid med følgende instanser: Kompetanseteam barnehage, Ressursteam for 

barnehage, Barnehagekontoret, helsestasjon, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), barnevern eller 

skole. 

I Det Norske Veritas barnehage følger vi rutiner for forebygging av krenkelser og mobbing som 

beskrevet i Handlingsplan for et godt psykososialt miljø (Bærum kommune). 

Aktivitetsplikt 

Lov om barnehager § 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.  

Personalgruppen i Det Norske Veritas barnehagen har kunnskap om og forståelse for hva krenkende 

atferd og mobbing innebærer. Personalet er observant på endringer av barns atferd og har et tett 

samarbeid med foreldre for å gjøre det lettere å fange opp evt endringer. 

For å kunne avdekke krenkende atferd eller mobbing, jobber vi i Det Norske Veritas barnehage med 

følgende:  

• personalet er «tett på» barna i lek og aktiviteter for å kunne fange opp atferd som kan utvikle seg 

til mobbing.  

• personalet observerer og kartlegger samspill mellom barna og mellom voksne og barn (det 

psykososiale miljø på avdelingen blir vurdert hver høst og vår) 

• personalet er til stede, leker og snakker med barna om hvordan de har det og er oppmerksomme 

på endringer i barns atferd.  

• pedagogisk leder gjennomfører foreldresamtaler der barns trivsel, atferd og vennskap tas opp 

Når barn krenker barn, følger vi rutinen som beskrevet i Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. 

Ifølge Lov om barnehage §43, har de ansatte også aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehage, 

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. 

Dette motarbeides ved å skape god tilbakemeldingskultur i barnehagen. De ansatte i barnehagen blir 

hvert år minnet om denne aktivitetsplikten og tiltak som gjelder når ansatte krenker barn. 

Når ansatte krenker barn, følger vi rutinen som beskrevet i Handlingsplan for et godt psykososialt 

miljø.  

 

Referanser og kilder 

Lov om barnehager 

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø-Bærum kommune 


