
Prosedyre ved mobbing i barnehagen 
Denne skal nyttast dersom det er avklart at det skjer mobbing 
 
Mobbing av barn i barnehagen er handlingar frå vaksne og/ eller andre barn som krenker 
barnet si oppleving av å høyra til og vera viktig i fellesskapen. 
 
Prosedyre Ansvar Utført,dato 
Personale: 

• Tydelige vaksne som gjer klare og forståelige grenser for kva 
oppførsel som er akseptabel 

• Det er den vaksne sitt ansvar å gripa inn når ein observerer 
åtferd eller handlingar som er krenkande  

• Systematisk observasjon og kartlegging av korleis barna er 
mot kvarandre 

• Observere dei vaksne si åtferd og haldningar 
• Eige møte for å informere om det som er observert/kartlagt.  
• Utarbeide tiltak 
• Nytt møte for å evaluere av tiltak er gjennomført, og vurdere 

om nye tiltak skal setjast inn 
• God kommunikasjon med foreldre/føresette under hele 

prosessen 
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Barn: 
• Det skal gjennomførast ein individuell samtale med den som 

vert mobba, krenka eller utestengt 
• Samtalen må være strukturert 
• Foreldra skal orienterast om dette. Ver nøye med å gje barn 

støtte og presiser at det skal takast på alvor og gjerast noko 
med 
 

Tiltaka må innehalde fokus på dei vaksne sitt ansvar for å førebygge 
og stoppe begynnande mobbeåtferd, t.d.: 

• Hjelpe barna med å sette ord på eigne følelsar, og å sette seg 
inn i kva andre føler og korleis dei opplever situasjonen 

• Legge til rette for positivt samspill gjennom små og bevisst 
samansette leikegrupper 

• Tema i samlingar 
 

Barn sin alder og modning må alltid leggjast vekt på. 
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Foreldre: 
• Styrar og pedagogisk leiar vurderer kven i foreldregruppa som 

skal informerast og direkte involverast 
• Gjennomføring av samtalar med foreldre som er direkte 

involvert. Viktig å ha fokus på kva foreldre kan bidra med 
• Ha felles foreldremøte på avdelinga ved behov 
• Tema på foreldremøte med fokus på korleis heim og 

barnehage kan samarbeide for å førebyggja og stoppa 
mobbing 

• Handlingsplanen skal gjerast kjent for alle foreldre 
• Følgje opp tiltak heime  
• Møte med dei involverte foreldre der tiltaksplan blir evaluert  
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Dersom mobbinga ikkje tek slutt, vil ei meir omfattande oppfølging  
involvere styrar, tverrfaglege team, PPT og/eller andre 

Styrar  

 
 


