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1 INNLEDNING 

I kommunal planstrategi fra 2016 er det vedtatt at handlingsplan mot krenkende atferd skal revideres. 

I 2015 utarbeida kommunen for første gang handlingsplan mot krenkende atferd i barnehagen. 

Herværende plandokument er en videreføring av opprinnelig plan. 

Det har de siste årene vært satt et større fokus på krenkende atferd. Med utgangspunkt i 

barnehageloven og rammeplan for barnehagen, retter denne planen sitt hovedfokus mot at 

barnehagen i samarbeid med foreldre/foresatte, skal styrke barnas sosiale kompetanse slik at man 

ruster det enkelte barn og forbygger krenkende atferd.  

Det er viktig å skille mellom barns naturlige prosesser fram mot forståelse av sosialt samspill- og 

opplevelse av krenkende atferd. Dette er avgjørende for om det iverksettes tiltak etter handlingsplan 

mot krenkende atferd.  

Handlingsplanen skal levendegjøres gjennom det daglige arbeidet med barna, kontinuerlig samarbeid 

med foreldre og bevisstgjøring av personalet.  

Vi ønsker at denne planen skal bevisstgjøre ansatte og foreldre på viktigheten av å skape gode 

holdninger for å støtte opp rundt utviklingen av barnas grunnleggende verdier og sosiale ferdigheter.  

 

 

Overordna mål:  

Det skal være nulltoleranse for krenkelser av og fra alle som er tilknytta barnehagene. 
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2 MÅLSETTINGER 

2.1 Overordna mål  

Det skal være nulltoleranse for krenkelser av og fra alle som er tilknytta barnehagene. 

2.2 Mål 

1. Alle barn i barnehagene i Nord-Aurdal kommune skal oppleve et trygt og godt barnehagemiljø 

som fremmer helse, trivsel, danning og læring.  

2. Alle barn, hver og en, har en venn og får mulighet til å være del av et fellesskap. 

3. Alle medarbeiderne i barnehagene i Nord-Aurdal kommune skal jobbe systematisk for å 

forebygge, avdekke, stoppe og følge opp krenkende atferd. Dette skjer gjennom støtte og 

veiledning av barna i den sosiale utviklingen/danningen. 

2.3 Hva er krenkelser og mobbing i barnehagen  

I handlingsplanen er begrepet krenkende atferd brukt som en felles benevnelse på alle former for 

uønsket atferd som med eller uten overlegg rammer andre fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan 

skje som enkelthandlinger eller gjentatte ganger. Krenkende atferd er handlinger som utføres uten 

respekt for den andres integritet. Eksempler på krenkende atferd er mobbing, utestenging, 

diskriminering og rasisme.  

Nedenfor er disse begrepene definert slik: 

Krenkelse  
Når det skjer et overtramp mot en rettighet du har. Det å tvinge noen til å bli med på eller la seg utsette 

for handlinger de ikke ønsker, eller å karakterisere en person med nedsettende ord og beskrivelser, er 

også krenkelser. 

http://www.dubestemmer.no/ordforklaring#letter_k 
 
 
Mobbing blant barn 

Mobbing i barnehagen kan skje på mange måtar. Det kan vere handlingar frå vaksne eller andre barn 

som gjer at barnet ikkje føler at det høyrer til eller er viktig for fellesskapen. 

Det kan vere at barnet blir halde utanfor leiken og samtalen, eller aldri får leie eller sitje ved sida av 

nokon. Små barn kan dytte, bite og slå. Dette er ein del av utviklinga til barn, og er ikke nødvendigvis 

mobbing. Men dersom barnet ditt gong på gong blir plaga eller erta, bør du ta opp dette med 

barnehagen. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/hva-gjor-jeg-nar-barnet-mitt-ikke-trives-i-

barnehagen2/ 

 

Diskriminering  

Diskriminering, å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en 

usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet 

til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. 

https://snl.no/diskriminering 

http://www.dubestemmer.no/ordforklaring#letter_k
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/hva-gjor-jeg-nar-barnet-mitt-ikke-trives-i-barnehagen2/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/hva-gjor-jeg-nar-barnet-mitt-ikke-trives-i-barnehagen2/
https://snl.no/kjønn
https://snl.no/religion
http://snl.no/etnisk_gruppe
http://snl.no/nasjon
https://snl.no/nedsatt_funksjonsevne
https://snl.no/diskriminering
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Rasisme 

Rasisme er når noen blir utsatt for usaklig forskjellsbehandling eller diskriminering basert på etnisk 

tilhørighet, nasjonalitet eller utseende knyttet til opprinnelse.  

https://www.ung.no/rasisme/62_Hva_er_rasisme.html 

 

 

https://www.ung.no/rasisme/62_Hva_er_rasisme.html
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3 RAMMER OG FØRINGER 

Det følgende kapitlet viser lover som er regulerende for feltet denne handlingsplanen omhandler. De 

mest aktuelle paragrafene blir presentert her. 

3.1 FN´ s barnekonvensjon 

Artikkel 12, nr. 1. Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening   

Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å 

gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter 

behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 

 

Artikkel 2, nr. 1. Ikke- diskriminering 

Barneombudet beskriver artikkel 2 på følgende måte: 

Alle barn har rett til vern mot diskriminering. Det spelar inga rolle kor du kjem frå, kva hudfarge du 

har, kven du forelskar deg i, om du er funksjonshemma, kva kjønn du er, eller kva du trur på. Ingen 

har rett til å gjere forskjell på deg og andre. Ingen skal utsetje deg for annleis eller urettferdig 

behandling fordi du er den er. 

 

3.2 Grunnloven § 104 

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem 

selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. 

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. 

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette 

for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og 

helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie. 

 

3.3 Barnehageloven 

Barnehageloven legger føringer for hvordan barnehagen skal legge til rette for å sikre barns trivsel i 

barnehagen og forebygge krenkende atferd. 

Formålsparagrafen, § 1: 

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

og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på 

grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 

verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene.  

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 

hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett 

til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.  



 

5 Rammer og føringer | Sett inn overskriftstekst   

 

Barnehagen skal møte barna 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. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering. 

Barnehagens innhold, § 2: 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. 

Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylt opplevelser og aktiviteter. 

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, etniske og kulturelle bakgrunn, 

herunder samiske barns språk og kultur. 

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for egen kulturskaping og bidra til at alle barn 

får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 

utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale 

forskjeller. 

Departementet fastsetter rammeplan for barnehagen. Rammeplan skal gi retningslinjer for 

barnehagens innhold og oppgaver. 

Barnehageeier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. 

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage 

fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 

3.4 Rammeplan for barnehagen 

Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgave. Rammeplanen gir 

styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, 

gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til 

foreldre, eier og tilsynsmyndighet.  

Rammeplanens kapittel 1, som omhandler barnehagens verdigrunnlag, har et eget avsnitt for 

livsmestring og helse. Her står det: Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. 

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

krenkelser og mobbing.  

Rammeplanens kapittel 3, formål og innhold, omhandler videre betydningen av å fremme vennskap 

og fellesskap. Her beskrives det på s. 23 at personalet skal støtte barna i å sette egne grenser, 

respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner. 

3.5 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

Folkehelseloven § 7. Folkehelsetiltak.  

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. § 5. 

Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, 

arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk 

og alkohol- og annen rusmiddelbruk.  
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Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre 

for å fremme helse og forebygge sykdom.  

Folkehelsemeldingen (Meld. St. 34).  

Folkehelsemeldingen fokuserer på helse gjennom hele livsløpet.  

Gode oppvekstsvilkår for barn og unge er blant de viktigste oppgavene i samfunnet. Det er viktig i seg 

selv samtidig som det er avgjørende for helsen senere i livet. En god oppvekst og et trygt oppvekstmiljø 

gir barn ressurser til å utfolde seg og delta i samfunnet. Alle barn skal ha samme mulighet til utvikling 

uavhengig av foreldrenes sosiale bakgrunn og livssituasjon. En barndom som gir mulighet for 

livsutfoldelse, læring og mestring, har stor betydning for helsen gjennom hele livet. 
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4 BARNS OPPVEKSTMILJØ 

Inkluderende, trygt og godt oppvekstmiljø er et felles ansvar for alle i et lokalmiljø og krever helhetlig 

og samordna innsats. For å sikre et inkluderende og trygt og godt barnehagemiljø må barnehagen 

arbeide sammen med foresatte og eventuelt andre samarbeidspartnere. 

4.1 Helhet og sammenheng 

Barna påvirkes av ulike miljøer, slik som familie, venner, hjemmet, barnehagen, fritidsaktiviteter, 

nærområde og medier. Alle disse påvirkningene er med på å skape den personen som barnet utvikler 

seg til å være. Konflikter eller gode opplevelser i ett miljø kan påvirke et annet, det er derfor viktig å 

være bevisst på miljøene rundt barnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjon: https://ndla.no/nb/h5p/embed/86795?fag=51 

Arbeid med lærings- og oppvekstmiljø krever bred og tverrfaglig tenkning, og samhandling er en 

nødvendighet. Terskelen for å ta kontakt skal være lav. De ulike instanser kan kontaktes for veiledning 

og råd. Mulige samarbeidspartnere kan være: 

 Foresatte/hjem 

 Barneverntjenesten 

 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

 Helsestasjon 

 Spesialisthelsetjenester og tilrettelagte tjenester 

 Folkehelsekoordinator 

 Tverrfaglig team 

 Skole  

 Bibliotek 

 Kulturskolen 

 Politi 

 Buss/Taxi 

 Ulike frivillige organisasjoner (idrettslag, bygdekvinnelag osv.) 

 

https://ndla.no/nb/h5p/embed/86795?fag=51
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4osPv-sDaAhWIEiwKHT-QBHUQjRx6BAgAEAU&url=https://www.itslearning.com/vfk/13518/blog/?BlogYear%3D2018%26BlogMonth%3D3%26BlogWeek%3D-1&psig=AOvVaw3Uu8KOUU4CsuS3P-ilT1KN&ust=1524042481161623
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Informasjon om de kommunale og interkommunale tjenestene finnes på Nord-Aurdal sine 

hjemmesider; https://www.nord-aurdal.kommune.no/  

4.2 Foreldre/foresatte 

Foreldre er den viktigste omsorgspersonen i et barns liv, og vil således være barns nærmeste 

rollemodeller. Det er viktig å huske på at selv om barnet har profesjonelle voksne rundt seg i 

barnehagen, er det fortsatt foreldrene som kjenner barnet best og er ekspert på eget barn. Alle 

foreldre har således et grunnleggende ansvar for barna sine.  

I tillegg til å følge opp eget barns trivsel og utvikling, er det svært betydningsfullt når foreldre også bryr 

seg om andre barn og inkluderer dem i egen hverdag. Det kan gjøres ved å hilse på de andre barna i 

barnehagen, slå av en prat og invitere med andres barn hjem. Å være seg bevisst på hvordan man 

snakker om andres barn, personalet i barnehagen og barnehagen generelt, er også avgjørende for å 

utvikle barns sosiale kompetanse. Barnehagen har hovedansvar for å fremme et godt samarbeid med 

barnets hjem, men foreldrene er også ansvarlige for den kontakten som oppstår. Det er viktig at 

foreldre melder tilbake til barnehagen dersom det er mistanke om at krenkende atferd forekommer i 

barnehagen. Foreldre oppfordres til å snakke med barnet sitt om det barnet har opplevd i barnehagen. 

Disse samtalene er viktige, og de kan inneholde mye informasjon om barn og personalet i barnehagen. 

Derfor er det viktig at foreldre er bevisst hvordan de reagerer på og håndterer slik informasjon. Det er 

avgjørende at informasjonen man reagerer på blir tatt direkte med barnehagen. 

Punkter til hjelp for å bevisstgjøre foreldrene med tanke på forebygging av krenkende atferd 

(skjema, se vedlegg kapittel 6.1):  

 Vi snakker med vårt barn om det han/hun har opplevd i barnehagen  

 Vi snakker positivt om andre barn i barnehagen og deres familie, personalet og barnehagen 

generelt  

 Vi tar opp ting vi reagerer på direkte med barnehagen  

 Når vi bringer og henter barn, benytter vi anledningen til å slå av en prat og hilse på de andre 

barna og andre foreldre  

 Vi hjelper barnet vårt til å se en situasjon fra flere sider  

 Vi hjelper barnet vårt med å trene på å vente på tur og dele med andre  

 Vi lar barnet vårt få trene på å uttrykke egne meninger og begrunne standpunkt 

 Vi oppmuntrer barnet vårt til å spørre hvis han/hun lurer på noe  

 Vi formidler til barnet vårt at det er lov å si nei til det man ikke ønsker å delta på  

 Vi hjelper barnet vårt til å regulere forholdet mellom følelser og handling/atferd 

(impulskontroll)  

 Vi hjelper barnet vårt til å vise respekt for andres eiendeler og arbeid  

 Vi hjelper barnet vårt til å lytte til det andre barn har å si  

 Vi hjelper barnet vårt til å forstå at alle er ulike og like mye verdt  

 Vi hjelper barnet vårt til å ha respekt for ulike funksjonsnivå, kjønn, kulturer og seksuell legning  

https://www.nord-aurdal.kommune.no/
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4.3 Barnehagen 

I følge rammeplanen for barnehagen skal barnehagen fremme et inkluderende og stimulerende miljø 

hvor alle barn skal oppleve å bli sett og kan delta i lek. Miljøet skal støtte opp om lyst til å leke, utforske, 

lære og mestre. Samtaler og refleksjon over barnehagens formål bør foregå jevnlig og eksemplifiseres 

i hverdagen. Dette gjøres gjennom å møte barna med tillit og respekt og ved å sette fokus på 

grunnleggende verdier, som fellesskap, omsorg, toleranse, medansvar og solidaritet. Foreldre og 

barnehage samarbeider i holdningsarbeidet og tar felles ansvar for å støtte og styrke barna. Foreldrene 

kan fange opp signaler om livet i barnehagen og deretter komme med innspill som kan ha betydning 

for kvaliteten på miljøet. Barnehagen kan være en arena der foreldrene møter hverandre og bygger 

nettverk, dette kan initieres av både barnehagen og foreldre/FAU/SU. Personalet må vise i praksis at 

de ser foreldrene som en ressurs og at deres bidrag er viktig for at barna skal trives. 

Forventninger til den enkelte medarbeider i barnehagen: 

 Alle voksne i barnehagene i Nord-Aurdal kommune skal jobbe forebyggende gjennom å utvikle 

barnas sosiale kompetanse. Med sosial kompetanse menes her empatisk evne, 

samarbeidsferdigheter, selvinnsikt, selvkontroll og ansvarlighet (ESSSA, Terje Ogden)  

 Alle voksne i barnehagen skal være bevisst sin rolle som ansvarlig voksen, både som 

rollemodell og tilstedeværende veileder i alle situasjoner  

 Alle voksne i barnehagen skal på en eller annen måte delta i barnas leik eller aktiviteter- som 

et forebyggende tiltak og for å gi veiledning og støtte  

 Alle voksne skal ha gode yrkesetiske og faglige evner til å reflektere og diskutere  

 Alle voksne må være bevisst på egen atferd og holdninger og gi hverandre råd og veiledning  

 Alle voksne må bidra til å ha en åpen dialog mellom hjem og barnehage, formelt og uformelt 

Refleksjon og samarbeid: 

I hvilken grad vi lykkes i arbeidet med barns trivsel og forebygging mot krenkende atferd, kan måles 

gjennom psykososial kartlegging og kartlegging av egen praksis, se under. Kartleggingene skal være 

utgangspunkt for kontinuerlige drøftinger rundt og utvikling av praksis.  

Foreldreundersøkelser, foreldresamtaler, ståstedsanalyse i barnehagen og barnesamtaler brukes også 

for å måle resultater og jobbe forebyggende.  

Barnehagen er i en kontinuerlig prosess for å tenke barns beste og arbeide med det psykososiale 

miljøet.  

NB! Dialog rundt egen praksis! Fra ord til handling! 

Punkter til psykososial kartlegging (skjema, se vedlegg kapittel 6.2): 

 Miljøet i vår barnehage er preget av gjensidig omsorg, inkludering, anerkjennelse, varme og 

respekt 

Begrunn: 

 Miljøet i vår barnehage er preget av en trygg og avslappet tone med humor, spontanitet, 

oppmuntring og glede 

Begrunn: 

 Samspillet barna imellom er preget av likeverd og veksling mellom hvem som bestemmer og 

hvem som til enhver tid får være med i leken 

Begrunn: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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 I vår barnehage griper de voksne inn ved tilfeller av krenkende atferd og prøver å løse saken 

på laveste nivå 

Begrunn: 

 I vår barnehage observerer vi både miljøet og enkeltindivid ved mistanke om krenkende atferd 

Begrunn: 

Punkter til kartlegging av egen praksis (skjema, se vedlegg kapittel 6.3): 

 De voksne i vår barnehage er anerkjennende og støttende i forhold til barns initiativ 

Begrunn: 

 Alle barn blir lagt merke til i like stor grad, uavhengig av type personlighet 

(innadvendt/utadvendt) 

Begrunn: 

 Noen barn får stadig positiv oppmerksomhet fra de voksne – mer enn andre barn 

Begrunn: 

 Noen barn får stadig negativ oppmerksomhet fra de voksne – mer enn andre barn 

Begrunn: 

 De voksne har lettere for å tro på noen barns forklaringer på konflikter enn andre barn i gruppa 

Begrunn: 

 Det er noen barn i gruppa som vi voksne tar mer kontakt med enn andre barn 

Begrunn: 

 Det er noen barn i gruppa som vi voksne tar lite / sjelden initiativ til kontakt med (mindre enn 

med andre barn) 

Begrunn: 

 Vi klarer å involvere alle barna i fellesskapet, f.eks. prat rundt bordet ved måltider 

Begrunn: 

 De voksne har større tålmodighet med enkelte barn i gruppa enn andre når det gjelder å følge 

opp/hjelpe dem 

Begrunn: 

 Noen barn blir raskere avbrutt/avvist av de voksne enn andre når de tar kontakt med de voksne 

Begrunn: 

 De voksne er bevisste på at barn ikke alltid klarer å skille spøk/ironi 

Begrunn: 
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5 TILTAKSPLAN KRENKENDE ATFERD 

Nord-Aurdal kommune har et sett med standardiserte prosedyrer og rutiner for hvordan tilfeller av 

krenkende atferd håndteres i barnehagen. 

5.1 Konkret rutine 

Tiltak Ansvar Kommentar/gjennomføring Dato/Sign. 

TRINN 1 
Ved mistanke om, eller når 
krenkende atferd oppdages, skal 
ped. leder og styrer informeres 
umiddelbart 

Den som har oppdaget/ har 
mistanke om krenkende 
atferd  

  

Det foretas observasjon og 
videre undersøkelse av 
krenkelsen 

Ped. leder/styrer   

Forholdet skal tas opp på 
nærmeste avdelingsmøte og så 
fort som mulig.  
Beskriv så konkret som mulig hva 
som har skjedd.  
Hva har barna/barnet opplevd? 
Hvordan har de voksne forholdt 
seg? Bli enige om tiltak videre  

Ped. leder/ styrer    

De øvrige ansatte informeres om 
episoder  

Styrer/ ped. leder    

TRINN 2 
Foreldre skal varsles og dialog 
opprettes 

Ped. leder   

TRINN 3 
Oppfølgingssamtaler med de 
involverte barna  

Ped. leder    

TRINN 4 

Møte med foreldre hver for seg 
eller sammen – vurderes i hvert 
tilfelle. Bli enige om tiltak som 
skal gjøres for å stoppe den 
krenkende atferden  

Ped. leder/ styrer    

TRINN 5 
Ut fra et faglig skjønn, vurdere å 
informere hele barnegruppen. 
Snakk med barna om det som 
har skjedd. Be barna om å 
komme med forslag om hva vi 
kan gjøre videre. Sammenstille 
barnas forslag med personalets  

Ped. leder/ styrer    

TRINN 6 
Vurdere å ta opp saken med 
andre instanser  

Styrer/ ped. leder    

TRINN 7 
Vurdere å opprette et lokalt 
nettverk rundt barnet/ styrking 
innenfor barnehagens ramme  

Styrer/ ped. leder    

EVALUERE TILTAK 
Evaluering bør skje kontinuerlig, 
og det bør vurderes i hvert 
enkelt  

Ped. leder og øvrig 
personale  
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tilfelle hvor ofte. Oppnådde mål 
kan avslutte tiltak også før trinn 
sju 

Evaluering etter tiltak  Ped. leder    

 

 

5.2 Generell dokumentasjon vedr. krenkende atferd i barnehagen 
 

Møtedato: 

Til stede på møtet: 

Hva saken gjelder Tiltak videre Ansvar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Dato for neste oppfølgingsmøte er satt til :___________år:__________  

Sign.:____________________________      _____________________________  

________________________________      _____________________________  

Skjemaet skal ligge i de involverte sine mapper (med evt. kopi til foresatte). Anonymisering av 

andrepart.  

Det kan forekomme tilfeller der flere/alle involverte parter har felles møter. 

5.3 Punkter til refleksjon og samarbeid i barnehagen 

Problemstillingene er hentet fra Utdanningsdirektoratets veileder «Barns trivsel-voksnes ansvar».  

Disse problemstillingene og spørsmålene kan fungere som en støtte både i refleksjon i personalgruppa 

og som støtte ved utarbeiding av konkrete tiltak. 

 

1. Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø 

 

A. Hva vil du gjøre for å bygge gode relasjoner til hvert barn? Lag en liste med tiltak som du/ dere vil 

prøve ut.  

B. Hvordan skal du bidra til at nye barnehagebarn blir integrert i fellesskapet?  

C. Legg merke til hva barna setter pris på og hva de ønsker å gjøre mer av i barnehagen.  
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D. Legg merke til de barna som ikke trives i barnehagen. Oppmuntre de store barna til å begrunne det 

de sier når de snakker sammen om dette.  

E. Lag en felles plan for hvordan du kan imøtekomme noen av barnas ønsker eller behov (C og D). 

Gjennomfør planen, og snakk med barna underveis.  

F. Snakk sammen om forskjellen på humor og ironi. Hva kan man spøke med barna om? På hvilken 

måte?  

G. Bli enige om hva dere kan/skal gjøre hvis dere opplever at noen snakker nedsettende til eller om et 

barn.  

H. Snakk sammen om hvordan dere kan modellere respektfull og tolerant atferd  

I. Hvordan kan du/dere organisere for å øke tilstedeværelsen? (Ved. evt. store fravær.)  

 

2. Personalets samarbeid for å få et godt barnehagemiljø 

A. Hva gjør en voksen som er en god rollemodell for barna? 

B. Hvilke kvaliteter preger samhandlingen mellom de voksne? 

C. Hva gjør dere for å styrke samarbeidet i personalgruppa? 

D. Hvordan skal personalet observere hverandre og gi hverandre tilbakemeldinger? 

 

 

3. Relasjonene og samspillet barna i mellom 

A. Hvilke utfordringer observerer dere i samspillet mellom barna? 

B. Hva bør dere konsentrere innsatsen om nå? 

C. Hva kan du som voksen gjøre for å støtte opp om barnas vennskap? 

D. Hva gjør du når et barn gir uttrykk for at det mistrives? 

     Velg noen tiltak. Gjennomfør tiltakene. Hvordan virker de (evaluering)? 

 

4. Barns samspill i leik 

A. Drøft hva som kjennetegner gode innspill fra voksne i barnas leik. 

B. Snakk sammen om hvordan barnehagen kan tilrettelegge for leik i små grupper, og drøft hva dere 

kan oppnå med det. 

 

5. Samarbeid mellom barnehage og hjem 

A. Hva kjennetegner foreldresamarbeid med god kvalitet? 

B. Hvordan kan du fortløpende gi støttende meldinger om deres barn? 

C. Hvilke tema ønsker dere å ta opp på neste foreldremøte? 

D. Planlegg og gjennomfør et foreldremøte som handler om samhandling i barnehagen. Evaluer møtet 

    og noter tips for oppfølging og for neste møte. 
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6 VEDLEGG 

6.1 Påstander til refleksjon for foreldre 

Påstander til hjelp for å bevisstgjøre foreldrene med tanke på forebygging av krenkende atferd. 

Skjemaet kan benyttes i foreldresamtale og være utgangspunkt for samtale rundt barns trivsel. 

Skjemaet fylles ut i forkant. 

Punktene kan også være et godt utgangspunkt for drøftinger i foreldremøter. 

 

Påstand 
 

Helt enig Delvis enig Helt uenig 

Vi snakker med vårt barn om det han/hun har opplevd i 
barnehagen 

   

Vi snakker positivt om andre barn i barnehagen og deres 
familie, personalet og barnehagen generelt 

   

Vi tar opp ting vi reagerer på direkte med barnehagen    

Når vi bringer og henter barn, benytter vi anledningen til å 
slå av en prat og hilse på de andre barna og andre foreldre 

   

Vi hjelper barnet vårt til å se en situasjon fra flere sider    

Vi hjelper barnet vårt med å trene på å vente på tur og 
dele med andre 

   

Vi lar barnet vårt få trene på å uttrykke egne meninger og 
begrunne standpunkt 

   

Vi oppmuntrer barnet vårt til å spørre hvis han/hun lurer 
på noe 

   

Vi formidler til barnet vårt at det er lov å si nei til det man 
ikke ønsker å delta på 

   

Vi hjelper barnet vårt til å regulere forholdet mellom 
følelser og handling/atferd (impulskontroll) 

   

Vi hjelper barnet vårt til å vise respekt for andres eiendeler 
og arbeid 

   

Vi hjelper barnet vårt til å lytte til det andre barn har å si    

Vi hjelper barnet vårt til å forstå at alle er ulike og like mye 
verdt 

   

Vi hjelper barnet vårt til å ha respekt for ulike 
funksjonsnivå, kjønn, kulturer og seksuell legning 
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6.2 Punkter til psykososial kartlegging 

Skjemaet kan brukes i personalgruppa, f.eks. på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager. 

Påstand Helt enig Delvis enig Helt uenig 

Miljøet i vår barnehage er preget av gjensidig omsorg, 

inkludering, anerkjennelse, varme og respekt  

 

   

Begrunn: 

Miljøet i vår barnehage er preget av en trygg og avslappet 

tone med humor, spontanitet, oppmuntring og glede 

   

Begrunn: 

Samspillet barna imellom er preget av likeverd og veksling 

mellom hvem som bestemmer og hvem som til enhver tid 

får være med i leken 

   

Begrunn: 

I vår barnehage griper de voksne inn ved tilfeller av 

krenkende atferd og prøver å løse saken på laveste nivå 

   

Begrunn: 

I vår barnehage observerer vi både miljøet og 

enkeltindivid ved mistanke om krenkende atferd 

   

Begrunn: 
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6.3 Punkter til kartlegging av egen praksis 

Skjemaet kan brukes i personalgruppa, f.eks. på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager. 

Påstand Helt enig Delvis enig Helt uenig 

De voksne i vår barnehage er anerkjennende og 

støttende i forhold til barns initiativ 
  

   

Begrunn: 

 

Alle barn blir lagt merke til i like stor grad, uavhengig av 

type personlighet (innadvendt/utadvendt) 

   

Begrunn: 

 

Noen barn får stadig positiv oppmerksomhet fra de voksne 

– mer enn andre barn 

   

Begrunn: 

 

Noen barn får stadig negativ oppmerksomhet fra de 

voksne – mer enn andre barn 

   

Begrunn: 

 

De voksne har lettere for å tro på noen barns forklaringer 

på konflikter enn andre barn i gruppa vår barnehage 

observerer vi både miljøet og enkeltindivid ved mistanke 

om krenkende atferd 

   

Begrunn: 
 

Det er noen barn i gruppa som vi voksne tar mer kontakt 
med enn andre barn 

   

Begrunn: 
 

Det er noen barn i gruppa som vi voksne tar lite / sjelden 
initiativ til kontakt med (mindre enn med andre barn) 

   

Begrunn: 
 

Vi klarer å involvere alle barna i fellesskapet, f.eks. prat 
rundt bordet ved måltider 

   

Begrunn: 
 

De voksne har større tålmodighet med enkelte barn i 
gruppa enn andre når det gjelder å følge opp/hjelpe dem 

   

Begrunn: 
 

Noen barn blir raskere avbrutt/avvist av de voksne enn 
andre når de tar kontakt med de voksne 

   

Begrunn: 
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De voksne er bevisste på at barn ikke alltid klarer å skille 
spøk/ironi 

   

Begrunn: 
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7 KILDER 

FN´s konvensjon for barns rettigheter;  
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-
fns_barnekonvensjon.pdf 
 
Barneombudet; 
http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/ 
 
Grunnloven § 104; 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17 
 

Barnehageloven §1-2; 

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1  

 

Rammeplan for barnehagen; https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/  

Folkehelseloven; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=folkehelseloven  

Urie Bronfenbrenner sin utviklingsøkologiske teori; 

https://no.wikipedia.org/wiki/Urie_Bronfenbrenners_utviklings%C3%B8kologiske_modell  

Sel kommune sin handlingsplan mot krenkende atferd; 

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOP/Barnehage%20og%20opplæring/Ba

rnehage/Veileder%20Sel.pdf  

Folkehelsemeldingen- God helse felles ansvar Meld. St. 34 (2012-2013); 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-34-20122013/id723818/  

Folkehelsemeldingen- Mestring og muligheter Meld. St. 19 (2014-15); 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2014-2015/id2402807/  

Veilederen Barns trivsel- voksnes ansvar;  
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/  
 
Definisjoner: 
http://www.dubestemmer.no/ordforklaring#letter_k 
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/hva-gjor-jeg-nar-barnet-mitt-ikke-trives-i-

barnehagen2/ 

 

https://snl.no/diskriminering 

https://www.ung.no/rasisme/62_Hva_er_rasisme.html 

 

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=folkehelseloven
https://no.wikipedia.org/wiki/Urie_Bronfenbrenners_utviklings%C3%B8kologiske_modell
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOP/Barnehage%20og%20opplæring/Barnehage/Veileder%20Sel.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOP/Barnehage%20og%20opplæring/Barnehage/Veileder%20Sel.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-34-20122013/id723818/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2014-2015/id2402807/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/
http://www.dubestemmer.no/ordforklaring#letter_k
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/hva-gjor-jeg-nar-barnet-mitt-ikke-trives-i-barnehagen2/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/hva-gjor-jeg-nar-barnet-mitt-ikke-trives-i-barnehagen2/
https://snl.no/diskriminering
https://www.ung.no/rasisme/62_Hva_er_rasisme.html
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Adresse: Nord-Aurdal kommune, 

Boks 143, 2901 Fagernes. 

Mail: nak@nord-aurdal.kommune.no 

Tlf.: 61 35 90 00 
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