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STANDARD FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ  

I BARNEHAGEN 
 

Barnehagens ansvar 

«Barnehagen skal bidra til at alle barn får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Dette er 

fundamentalt. Barnehagen er en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget 

for et godt liv.» 

-Rammeplanen 

Alle som jobber i barnehagen skal bidra til å sikre at barn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. 

Dette omfatter også barn og foreldres rett til medvirkning, krav om nulltoleranse mot krenkelser, krav om å 

arbeide forebyggende og en aktivitetsplikt.  I alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i barnehagen, 

skal hva som er best for barnet, være et grunnleggende hensyn.    

                                                                       -Prop. 96 L (2019-2020) 

I Norlandia og Kidsa barnehagene jobber vi aktivt med barnehagens psykososiale miljø. Vi har nulltoleranse 

for krenkelser, som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, og vi griper inn når det skjer. Vi jobber 

systematisk og kontinuerlig, sammen med foreldrene, for et trygt og godt barnehagemiljø.  

Vi legger til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna, som et viktig grunnlag for trivsel, glede og 

mestring. Barn skal motta omsorg og lære å verdsette egne omsorgshandlinger. Forskning viser at barn som 

ikke er sosialt inkludert, lett risikerer å bli utsatt for mobbing. Vi støtter barna slik at alle etablerer gode 

vennskapsrelasjoner. Vennskap bidrar til å beskytte barn mot mobbing 

Barndommen skal være god og fylt med erfaringer om gode inkluderinger, og vår innsats går både mot barna 

som kan utføre krenkende adferd og de barna som blir utsatt for det. 

Vår standard bygger på de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, og vårt arbeidssett Kunnskap & 

Innovasjon er et viktig verktøy. Trygg tilknytning, lek og barns medvirkning er viktig elementer for å ruste 

barn til å ta del i et inkluderende demokratisk samfunn.          

For å styrke hver barnehages arbeid med å fange opp sårbare barn så tidlig som mulig, etableres barnas 

verneombud i hver barnehage, senest innen utgangen av 2021. Gjennom dette hever vi kompetansen til alle 

ansatte slik at barna får en trygg og god oppvekst og like muligheter til å lykkes i voksenlivet. 

Alle ansatte er godt kjent med standarden, og alle barnehagene utarbeider og implementerer lokale planer i 

samarbeid med foreldrene og SU. 

Mobbeforebyggende arbeid inngår i barnehagens internkontrollsystem. 

 

Nulltoleranse for mobbing i våre barnehager! 
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Kapittel 1: Barnehagens psykososiale miljø 

Systematisk og kontinuerlig arbeid 
God praksis i barnehagen forutsetter kartlegging av det psykososiale miljøet, og at det utarbeides en plan for 
systematisk og kontinuerlig arbeid for å styrke miljøet, med godt innarbeidede rutiner. 

Vår kompetanse, evne og vilje til å inngå i gode relasjoner med barna, gi god omsorg, støtte barns lek, og 
inspirere og støtte barnas læringsprosesser, er vesentlig for barna. Miljøet i barnehagen handler om 
atmosfæren og relasjonene som finnes, mellom barna, mellom barn og oss, og oss ansatte imellom. Vi har 
kunnskap om hva som påvirker barns opplevelse av barnehagemiljøet. 

«Det er alltid de voksne som har ansvaret for relasjonene i barnehagen, uten unntak» 
- Professor Ingrid Lund 

 

Vårt systematiske arbeid for et godt psykososialt miljø inneholder gode rutiner for avdekking av krenkende 

atferd og oppfølging av hendelser. 

Vi har en plan for styrking av vårt psykososiale miljø,  

med tiltak som forebygger, avdekker og håndterer mobbing  

Vennskap og inkludering 
Vi bistår barna med å bli fortrolige i den sosiale konteksten i barnehagen. Vi ivaretar barns behov for 
forutsigbarhet, stabilitet, beskyttelse og trygghet i nære relasjoner til andre. Ved å instruere barn i prososiale 
ferdigheter, slik som å dele, hjelpe og inkludere andre, forebygger vi mobbeatferd. 

Vi hjelper barn inn i gode vennskapsrelasjoner, og være verdifull i fellesskapet 

Har vi et inkluderende miljø i barnehagen?  
Er barnas samspill preget av sosiale hierarkier, eller av likeverdighet og veksling av hvem som bestemmer  

og hvem som til enhver tid får være med? Er alle barn inkludert i et sosialt og emosjonelt felleskap? 
 

Vi skal:  
 

 
o Vite at det psykososiale miljøet er avhengig av at vi tar ansvar for systematisk arbeid med  

barnegruppene, arbeidsmiljøet og barnehage/hjem samarbeidet 
 

o Anerkjenne, bekrefte og sette ord på barnas følelser og reaksjoner, og snakke om andres følelser 
 
o Sørge for at barn lærer gode holdninger og praktiserer de ferdigheter som behøves for å kunne 

bidra i et anerkjennende og likeverdig fellesskap preget av demokrati 
 
o Presentere temaene i samtaler og i litteratur 
 
o Ha kunnskap om sosiale hierarkier og likeverdighet i barnegruppene og bidra til at barn får 

erfaringer med å løse sosialt krevende situasjoner 
 
o La barna oppleve at vi ansatte støtter og hjelper hverandre og møtes på en respektfull måte 
 



   
 

5 
 

Kapittel 2: Forebygge mobbing 
 

Mobbing av barn er handlinger fra voksne og / eller andre barn som krenker barnets opplevelse  
av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet. 

-«Hele barnet hele løpet» 

Tidlig innsats 
Tidlig innsats for å forebygge mobbing eller mobbeadferd er svært viktig. «Vente og se» kan være et uttrykk 
for mangel på kompetanse eller mangel på mot. Vi retter oppmerksomheten mot vår kultur, kontekst og 
sosiale prosesser. Mobbeatferd er en systemutfordring. 

Vi er årvåkne og oppmerksomme på barns opplevelser og relasjoner 
Vi har nulltoleranse for krenkelser som mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering eller vold 

Snakke med barn om mobbing  
Forskning indikerer at 8-12% av barnehagebarn opplever mobbing i form av plaging, erting eller gjentatt 
utestenging fra lek. Enkelte opplever også mobbing fra personalet i barnehagen. 

Barn i barnehagen vet godt hva mobbing eller slem erting er, og har en klar forventing om at de voksne 
hjelper dem dersom de selv eller andre blir mobbet.   
 
Vi snakker med barn om mobbing, slik at de forstår at vi bryr oss om dem og tar mobbing på alvor.  
Barn skal være aktive medspillere i et forebyggende arbeid, ved å bidra til en beskrivelse av hva som skal til 
for at alle opplever seg betydningsfulle og inkludert.  
 

Vi hjelper barn med å ta vare på hverandre 
 
Kartlegge og endre praksis 

 
Vi skal: 

 

 
o Øve oss på å skille mellom krenkelser og konflikter mellom barn 
 
o Arbeide med barn som kan utføre krenkende handlinger og de som blir ut satt for krenkelser 
 
o Systematisk kartlegge relasjonene i barnegruppene 
        Trygg tilknytning er et observasjonsverktøy, som sammen med øvrig kartlegging sikrer god 
              praksis 
 
o Regelmessig, minst hvert halvår, bruke observasjonsverktøyet 
              «Relasjonskartlegging» 
               
 

  
Kartlegging, evaluering og analyse inngår i barnehagens kjerneprosessmåling under  
«Prosesskvalitet / Relasjonskompetanse» 
 
 
 



   
 

6 
 

Kapittel 3: Avdekke og håndtere mobbing 
 
Barnehagen skal handle raskt og målrettet når et barn opplever ikke å ha det trygt og godt i barnehagen. Alle 
som arbeider i barnehagen skal følge med på hvordan barna har det, og melde fra til barnehagens ledelse. 
Ved mistanke om, eller kjennskap til, at et barn ikke har det godt, skal det ageres umiddelbart. Barnehagen 
skal undersøke saken og eventuelt sette inn egnede tiltak. 
 

Vi stopper krenkende atferd og mobbing 
Vi har rutiner for avdekking av krenkende atferd og oppfølging av hendelser 

Aktivitetsplikt  
Barnehageloven gir barnehagen en aktivitetsplikt, som innebærer et tydelig ansvar for å følge med på 
hvordan barna har det, med ansvar for raskt å sette inn tiltak dersom vi observerer eller får melding om at 
barnet ikke har det bra. Dette innebærer også krav om en skriftlig plan for oppfølging. 

Aktivitetsplikten skal sikre at barn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø: 
Plikt til å følge med / til å melde fra / til å undersøke / til å sette inn tiltak 

 
Barna skal erfare: 

 

 

o At vi tar krenkelser på alvor når vi ser det eller fanger det opp i samtaler 

o At vi ser det når barn trekker seg tilbake eller ikke deltar i lek og aktiviteter 

o At vi forstår at endringer i barnegruppen kan være mer enn bråk og uro 

o At vi undersøker endringer i det sosiale hierarkiet og hvilke barn som leker sammen 

o At vi lytter til foreldres bekymringer om at noe kan ha skjedd 

 

 

Personalets ansvar   

For å avdekke mobbing må vi først og fremst tro at det kan foregå 
Vi er til stede i og rundt barnas lek og har god kunnskap om hvert enkelt barn 

 
Vi skal:   

 

 
o Ha felles forståelse for hva som er mobbing og hva som er sunne relasjoner mellom barn 
o Være til stede og anerkjenne barns opplevelse av det som skjer 
o Skape gode lekegrupper og være deltakende og til stede i lek med barna 
o Ha gode rutiner for observasjoner og kartlegging 
o Veilede foreldre i hvordan de kan snakke med barna om trivsel og vennskap 
o Nedsette en beredskapsgruppe når vi får en sak / hendelse knyttet til krenkelser i barnehagen 
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Barn som er utsatt for mobbeatferd  
Mobbing i barnehagen kan prege barnet resten av livet, der ungdommer forteller om følelsen av at voksne 
bare gikk forbi. Det er dokumentert svært alvorlige sammenhenger mellom mobbing og senere helseskader. 
Barn skal vite at vi bryr oss, og vil hjelpe dem med å ha det godt sammen med andre barn.  

 
Barn som opplever mobbeatferd skal erfare: 

 

 
o Ekstra nærhet og omsorg fra den som jobber tett med barnet 
o Støtte til å sette ord på følelser i et uforstyrret miljø 
o At følelser blir tatt på alvor 
o At vi er rolig og anerkjennende 
o At vi hjelper til med å organisere følelsene, og oppleve seg som likeverdig med de andre 
o At vi som jobber sammen løser utforingene barnet opplever og barnegruppen står i, i fellesskap 
 

 
Vi snakker omsorgsfullt med barnet, og gir støtte for å kunne organisere følelser og opplevelser 

Barn som utøver mobbeatferd 
Det er ulike grunner til mobbeadferd. Alle barn skal få hjelp til å justere sin adferd. Vi har fokus på det vi 
ønsker å ha mer av, og setter klare grenser for hva som ikke er akseptabelt. Barn trenger å få styrket sin 
sosiale kompetanse, der de øver på turtaking, sette andre foran seg selv, og trener på alternative 
konfliktløsninger.  

 
Barn som utfører mobbeatferd skal erfare: 

 

 
o At vi er trygge, nære voksne som hjelper dem. Vi gir ekstra nærhet og omsorg 
o Å møte voksne som tar avstand fra handlingene, men som står i følelsene sammen med dem 
o Støtte til å sette ord på følelser i et uforstyrret miljø, med åpne spørsmål og refleksjon 
o Å få hjelp til å justere sin adferd, med positiv støtte underveis. Vi fokuserer på adferd vi ønsker 
o Å øve på turtaking og støtte demokratisk kommunikasjon, også konflikthåndtering 
o At vi løser utforingene barnet opplever, i fellesskap 
 

 
Vi ha evne til å se mobbing og krenkelser fra begge sider og hjelpe begge sider videre 

Vi snakker om positiv atferd og om å være en god venn 

Ansatte som utøver mobbeatferd 
Noen ganger er det de voksne i barnehagen som mobber barn. Dette er det nulltoleranse for! Det kan være 
ved å snakke negativt om barn i påhør av andre, eller å ignorere barns oppførsel mot et annet barn.                                                 

Barna skal erfare: 
 

 
o At vi kun snakker positivt om dem og alle andre 
o At dersom en ansatt krenker et barn, blir det reagert umiddelbart – vi viser evne til å reparere 
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Dersom ansatte krenker barns opplevelse av å høre til i fellesskapet, tar vi situasjonen umiddelbart opp med 
den det gjelder.  

 
Dokumentasjon 
Alle som jobber i barnehagen skal være kjent med og dokumentere at de kjenner til innholdet i strategien 
Vi har et system for umiddelbar loggføring ved observasjon av, varsel eller mistanke om mobbing 
 

Vi skal: 
 

 
o Loggføre så snart noen varsler, observerer eller har mistanke om at mobbing skjer 
o Orientere daglig leder og fremlegge dokumentasjon om forebygging, avdekking og håndtere  

av alle typer krenkelser 
o Se på mobbing og krenkelser som avvik som skal registreres i TQM fra første dag 
o Straks varsle alvorlige tilfeller oppover i systemet til region eller konsernledelse 
o Varsle vært krevende eller alvorlige tilfeller til lokale tilsynsmyndigheter 
 

 
 

Alle henvendelser loggføres og loggen oppbevares i barnets mappe 
 

Kapittel 4: Samarbeid med foreldre 

 
Barnehagen skal informerer foreldrene om barnehagens arbeid med å styrke det psykososiale miljøet. 

Foreldre og ansatte skal ha felles fokus og felles innsats for å forebygge og stoppe mobbeatferd, og skal 

sammen nedfelle mål og tiltak i en plan for hvordan dette skal gjøres 

«Foreldre har forventninger om at de ansatte avdekker og stopper mobbing» 

-FUB 

Arbeidet presenteres og drøftes på høstens første foreldremøte, og settes opp som sak i samarbeids-

utvalget (SU), som holder tak i generelt forebyggende arbeid og eventuelle enkeltsaker.   

Det er svært viktig at foreldre involveres i arbeidet med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing i 

barnehagen. Foreldre oppfordres til å melde fra til barnehagen dersom de oppdager mobbing blant barna. 

Barnas psykososiale læringsmiljø skal være en del av det systematiske samarbeidet mellom barnehage og 

hjem. 

Foreldre i våre barnehager skal erfare: 
 

 
o At vi er proaktive og inviterer dem til å delta i barnehagens pedagogiske arbeid og utvikling 

Vi har fokus på å forebygge mer enn å reparere 
o At vi snakker om hvert barns trivsel, og om hvordan vi kan samhandle om alle barns trivsel 
o Daglige samtaler preget av nær, åpen og respektfull dialog 
o Foreldresamtaler med fokus på vennskap og inkludering, slik at ingen barn blir stigmatisert 

verken i barnehagen eller hjemme hos andre 
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Vi er sammen om en aktiv innsats for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing 
VI kommer frem til felles holdninger for å bygge et inkluderende fellesskap 

 
«Dialogmodellen» utviklet ved Universitetet i Agder, benyttes som modell for å komme frem til en felles plan 
for arbeidet med barnehagens psykososiale miljø, herunder forebygging, avdekking og håndtering av 
mobbing. 
 
«Refleksjonsduken» kan være et godt hjelpemiddel i prosessene. 
 
Kommunikasjon og samarbeid 
Vi har gode rutiner for samarbeide med foreldre, både til barn som utfører og blir utsatt for mobbeatferd.  
 

Vi skal: 
 

 
o Loggføre alle henvendelser fra foreldre første dag                                                                                            
       En samtale i garderoben kan være første varsel om at noe er galt. Vi har dokumentasjonsansvar 
       Pedagogisk leder starter loggføringen 
       Alle har ansvar for å skrive ned informasjon de sitter på inntil denne kan gis videre 
 
o Alle bekymringer skal lede til en foreldresamtale, der prosessen blir dokumentert med konkrete 

tiltak som iverksettes i barnehage-hjemsamarbeidet 
 
o Daglig leder skal orienteres og forelegges all dokumentasjon om arbeidet som gjøres for å 

forbygge, avdekke eller håndtere all type krenkelser i barnehagen 
 

 
Vi involverer foreldrene i arbeidet med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing 

Foreldre inviteres til å melde fra dersom de oppdager mobbing blant barna 
Foreldre og ansatte har felles ansvar for å hindre at barn blir holdt utenfor. 

 
Enkeltsaker 
Å være foreldre til barn som opplever eller utøver mobbeatferd er krevende, og det er viktig å se saken fra 

alle sider. Både barn som opplever og som utøver mobbeatferd skal få styrket sitt selvbilde og oppleve seg 

som en verdifull del av fellesskapet.  

 

Alle henvendelser: 

o Loggføres første dag på fastsatt skjema 
o Varsles til nærmeste leder 
o Medfører gjennomført innledende foreldresamtale 
 

 

Det gjennomføres kartlegging av relasjonene i barnegruppen, og det vurderes nedsatt beredskapsgruppe. 
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Vedlegg 

4. Plan for implementering og systematisk arbeid i barnehagen  
5. Kartleggingsverktøy 
6. Mal for håndtering av enkeltsaker 
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Kildehenvisninger 

Barnehageloven    

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

 

Rammeplan for barnehagen   

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/ 

 

Foreldreutvalget for barnehager – Informasjonsheftet «Mobbing i barnehage» 

https://www.fubhg.no/mobbing-i-barnehagen.281498.no.html 

 

 «Hele barnet, hele løpet»   

https://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/vaksne-bagatelliserer-mobbing-i-barnehagen 

 

«Dialogmodellen» - En erfarings- og forskningsbasert modell for samarbeid barnehage / foreldre om 

forebyggende mobbearbeid 

https://dialogmodellen.no/ 

 

Utdanningsdirektoratet om «Null mobbing» 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/ 

 

GoBan - “Gode barnehager for barn i Norge” 

Norsk forskningsprosjekt om kvalitet i norske barnehager og dens innvirkning på barn i barnehagen 

Prosjektet undersøker hva som karakteriserer en god barnehage, og hvilke faktorer som påvirker barnas 

trivsel, måloppnåelse og utvikling. 

https://goban.no/om-prosjektet/ 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://www.fubhg.no/mobbing-i-barnehagen.281498.no.html
https://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/vaksne-bagatelliserer-mobbing-i-barnehagen
https://dialogmodellen.no/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/
https://goban.no/om-prosjektet/

