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1. Innledning
Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing for barnehager og skole.
Hensikten med planen er at den skal tas i bruk, og at den skal være et viktig hjelpemiddel i
kampen mot mobbing. I tilknytning til den kommunale planen så har Tromsøya vest
barnehager i samarbeid laget en lokal plan mot mobbing. Denne inneholder en relativt stor del
i forhold til forebygging av mobbing, som vi anser som det viktigste i et fremtidig perspektiv.
Hver barnehage har brukt vinteren/våren 2015 til å jobbe med sosial kompetanse. Vi har fokus
på lokale mål, tydelig ansvarsforhold og konkrete tiltak for å skape mestring, glede og sosialt
felleskap. Dette innebærer et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og
læringsmiljø.
Barna i Tromsøya vest barnehager skal oppleve trygghet og inkludering når de er i
barnehagen, der de voksne er anerkjennende og lydhøre. Personalet i barnehagen skal være
aktiv tilstede i lek og samvær med barna, ha kompetanse på lek, observere «ta grep», og sette
i gang tiltak på et tidlig tidspunkt for å skape trygghet, felleskap og vennskap.
Foreldrene i barnehagene har fått være med å jobbe i forhold til forebygging av mobbing på
fritiden, samt at de har fått være med å bidra i forhold til årshjul som fremmer et godt
læringsmiljø i barnehagen. SU har fått gjennomgå den lokale planen før den blir sendt ut til
byråd for utdanning. Foreldrene ble gitt uttalerett, slik at de kunne være med å påvirke dersom
de skulle ha forslag eller innspill.

Her er jeg!
Jeg er den jeg er.
Ja, bare jeg er jeg!"
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2. Tromsøya vest barnehagers hovedmål.
Tromsøya vest barnehager har et hovedmål som lyder slik: «Vi skal skape et godt
oppvekstmiljø hvor barna opplever tilhørighet, mestring og glede.»

3. Definisjon på mobbing.
Tromsø kommune har i sin overordnede strategiplan mot mobbing definert mobbing slik:
«Mobbing er fysiske eller sosiale negative handlinger, som utføres gjentatte ganger over tid
av en person eller flere sammen, og som rettes mot en som ikke kan forsvare seg i den
aktuelle situasjonen». (Roland, 2007, s. 25)
Denne definisjonen velger også vi å bruke, og hver enkelt barnehage har jobbet med å sette
seg inn i hva en slik definisjon betyr.

4. Barnehagens læringsmiljø.
Tromsøya vest barnehager bruker «Kvalitetsplan for Tromsø kommunes barnehager» aktivt i
sitt arbeid med å fremme et godt læringsmiljø i barnehagen.
Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og
danning er sentrale deler. Jf. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Barnehagen er en lærings og danningsarena der barn opplever mestring, trivsel og lek i trygge
rammer.
Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle evner til å reflektere over egne
handlingsmåter og væremåter. Gjennom gode dannelsesprosesser settes barnet i stand til å
håndtere livet og se på seg selv som et verdifullt medlem av samfunnet.
Barna i barnehagene utfordres i trygge omgivelser. Omsorg handler om relasjon mellom barn
og personal. Personalet i barnehagene skal møte barnas lyst til å lære på en positiv måte, med
undring og utforskning. Personalet i barnehagen skal være ansvarsbevisst, nærværende og
engasjert i barnets egenverdi.

4

Tromsøya Vest barnehager

Tromsø kommune – Nulltoleranse mot mobbing
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.
(Barnehageloven § 1 Formål, 3. ledd)
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til
at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 4. ledd)
Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør
barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Alle barn
i barnehagen, uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsnivå, må få likeverdige
muligheter til å delta i meningsfylte aktiviteter i et fellesskap med jevnaldrende. Danning i
barnehagen har som mål at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som
individ og egen personlige og kulturelle identitet.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner.
Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne.
Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Forståelse for
sosiale forhold og prosesser og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og
deltakelse i fellesskapet. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og
opplevelser. Dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. Alle barn må få varierte
samspillserfaringer. Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige
opplevelser. Glede, humor og estetiske opplevelser må være kjennetegn ved barns tilværelse i
barnehagen. I omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet
ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse. Barn kan tidlig
vise at de bryr seg om hverandre, løser konflikter og tar andres perspektiv. De kan ta hensyn
og vise omsorg. Dette skjer både gjennom kroppslige og språklige handlinger. De må få
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trening i å medvirke til positive former for samhandling. Opplevelser av egenverd og

mestring, lek med jevnaldrende og tilhørighet i et positivt fellesskap skal prege barnehagen.
Barnehagen skal bidra til at barn utvikler trygghet på og stolthet over egen tilhørighet og
respekt for andres kulturelle verdier og ytringer. Barn blir utfordret gjennom samhandling til å
kunne mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. Sosial kompetanse er
vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing.
Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging på dette området.
Barnehagen skal arbeide kontinuerlig med å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens
sosiale ferdigheter. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns
læring av sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt
og inkluderende sosialt miljø. Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for
utvikling av sosial kompetanse. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver)

Voksen deltakelse i barnas lek
Store deler av dagen i barnehagene er avsatt til lek. Desto viktigere blir personalet sin
observasjon og deres aktive deltakelse i leken avgjørende for å sikre at alle barna får gleden
av den stimuleringen leken gir. Mange leker krever øvelse og erfaring, selv om noen barn er
flinke til å leke på egenhånd er det personalet sitt ansvar i barnehagen å støtte og stimulere de
barna som trenger det.

Leken
I enkelte settinger er barna oppslukt av lekens tema og har glemt kampen om rang og
ressurser. Det er denne type lek som må være målet for barnas rollelek i barnehagen. Det er
under slik lek at sentrale ferdigheter ved sosial kompetanse virkelig stimuleres og barna
opplever å ha en god barndom. Det kan også være tilfeller der det viser seg nødvendig for
personalet å gå inn i leken for å gi den variasjon og nye impulser både i forhold til leketemaet
og i forhold til maktmønstrene. Det er ikke tvil om at barna lærer sentrale sosiale ferdigheter
ved å argumentere og diskutere omkring hvem som skal ha de
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ulike rollene, hva som skal være leketema osv. Når det blir klare mønstre i dette maktspillet
der det alltid er de samme som argumenterer og diskuterer omkring hvem som skal ha de
ulike rollene, hva som skal være leketema osv., bør personalet delta for å endre på disse
mønstrene slik at leken gir enkeltbarna nye erfaringer som de trenger å bearbeide. Der det er
behov for at personalet deltar i barnas lek må vi tre ut av vår tradisjonelle voksenrolle et
øyeblikk og tilpasse oss lekens perspektiv. En kan med andre ord hevde at rollene til dels må
”byttes om” dersom de voksne skal tre inn på en måte som viser respekt for den pågående
leken. Personalet må med
andre ord gå inn i leken med stor takt for å skape et godt utgangspunkt for å stimulere til
variasjon og utvidet innhold i leketema. De kan også bidra til å endre maktmønsteret ved å
utvide ”rollelisten” slik at flere barn kan bli med, og fremme forslag fra barn som ellers ikke
får bestemme. Som deltagere i leken kan personalet også lettere ordne opp i konflikter som
skyldes misforståelser om tema, ulike erfaringer og oppfatninger samt språklige og
begrepsmessige vanskeligheter.
Vi ser at den den voldsomme leken også må få sin plass i barnehagen. Noen barn har
problemer med å forstå lekesignalene som meddeler blant annet start- og avblåsningstidspunktet for leken. Spesielt i voldsom og dyp lek kan det være vanskelig å oppdage at leken
ikke lenger er like morsom for alle parter. Da skal personalet selv går inn i den voldsomme
leken sammen med barna og minner dem om signalene ved å rette oppmerksomheten mot
«motstanderens, ansiktsuttrykk, kroppsspråk osv.». En profesjonell voksen deltar iblant og
griper inn iblant. Noen ganger trenger bare personalet å støtte opp om leken eller skaffer
rekvisitter, og iblant skal man knapt se og absolutt ikke forstyrre. Personalet opptrer nettopp
slik i kraft av sin følsomhet, innlevelse og «intuisjon».
Tromsøya vest barnehager skal bruke skjema fra verktøykassen «sjekkliste for barnehagens
læringsmiljø».
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5. Forebygging av mobbing.
Sosial kompetanse
I følge Rammeplanen har barnehagen en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av krenkende
adferd og mobbing. Videre sier rammeplanen at sosial kompetanse er vesentlig for å
motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing.
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver skal tilby barna et omsorgs – og
læringsmiljø som er til barnas beste. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonene
mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barna mulighet til å ta
imot og gi omsorg er grunnlaget for å utvikle sosial kompetanse. Samtidig er det et viktig
bidrag i et livslangt læringsperspektiv.
Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner.
Barn skal tilegne seg erfaring og kunnskap i å kunne hevde seg selv, og samtidig se andres
behov. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes gjennom barns samspill med hverandre og
med personalet. Forståelse for sosiale forhold, prosesser og mestring av sosiale ferdigheter
krever erfaring med og deltakelse i fellesskapet. Barns sosiale kompetanse utvikles
kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Opplevelser av mestring og egenverd, lek
med jevnaldrende og tilhørighet i et positivt fellesskap skal prege barnehagehverdagen.
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FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV MOBBING/VOLD/UTSTØTING
RUTINER
Formål / hensikt:

Sikre at ingen barn og voksne blir utsatt for mobbing i barnehagen.
Sikre at personalet har den nødvendige kompetanse for å håndtere
eventuell mobbing som oppstår. Håndtering av mobbing skal foregå i
nært samarbeid med barnas foresatte.

Omfang:

Barnas og personalets trivsel og psykososiale forhold.

Ansvar:

Alle er ansvarlig for å skape et godt miljø der voksne og barn
trives.
Ped.leder har et spesielt ansvar for ”sine” barn, gjennom
tilstedeværelse, observasjoner og tilrettelegging av positive
sosiale relasjoner.

Beskrivelse:

Systematisk og kontinuerlig arbeid der barn, personalet og
foreldre er involvert. Arbeid med å fremme barns sosiale
kompetanse, lek og vennskap skal være beskrevet i barnehagens
årsplan. Barnehagens dagsrytme skal gi barna en forutsigbar og
trygg hverdag. Observasjon og samtale med barn og foreldre er
viktig i dette arbeidet.
Ved tilfeller av mobbing skal det straks settes inn tiltak. Det vil si
barnesamtaler, foreldresamtaler og basemøter. Om nødvendig
søkes det råd og veiledning hos PPT eller annen hjelpeinstans.

Vedlegg:

Strategiplan mot mobbing-Barnehager
Manifest mot mobbing.
Tiltaktplan når mobbing skjer (ligger på Kvalitetslosen)
Barnehageloven m/Rammeplan
Barnehagens årsplan
Digital verktøykasse mot mobbing - Kvalitetslosen
Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler med
veileder § 12

Avvik:

Avvik meldes nærmeste leder. Tiltaket må stå i forhold til
utfordringens og problemets alvorlighetsgrad. Her må det utøves
skjønn ut fra informasjon og erfaring.
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Digital mobbing
Forebygging av digital mobbing starter allerede i førskolealder
Digital mobbing er ikke annerledes enn annen mobbing, det skjer
bare et annet sted. Mobbing er når noen opplever at andre er
slemme med dem, sier stygge ting og at dette skjer flere ganger.
Digital mobbing er når noen sender ubehagelige meldinger eller
bilder over internett eller mobil. Digital mobbing blir ikke bort så
lett og det kan deles med mange.

(fakta-ark fra medietilsynet)

Digital dømmekraft
I arbeid mot digital mobbing er det essensielt å skape bevissthet om at prinsipper for
hvordan man oppfører seg mot hverandre skal være de samme på sosiale medier som i det
virkelige liv.
Dagens barnehagebarn får som regel god kjennskap til bruk av data. Det er derfor viktig at
barnehagen tidlig starter arbeidet med å forebygge mobbing også på dette området.
Rammeplanen sier at personalet skal ivareta barna, og sikre at de blir en del av et
inkluderende og trygt fellesskap.
Ved å snakke sammen om mobbeproblematikk på nett og mobil, kan barnet bli bedre rustet
til å møte mulige fremtidige utfordringer. Barn må lære at det man sier har lik betydning på
nett som å si ansikt til ansikt, for den man sier det til.
Det er også en reell mulighet for at et barn kan bli vitne til at andre utøver mobbing og/eller
trakassering på sosiale medier. Derfor er det også nyttig å prate om hva man gjør dersom
man blir tilskuer til mobbing.

Samarbeid
Barnehagen skal i samarbeid med barnas hjem arbeide for at barna verken skal oppleve å bli
krenket eller kommer til å krenke andre i fremtiden. Foreldre har en unik mulighet til å
forebygge at deres barn tar del i mobbing av andre via Internett og mobiltelefon.
Ved å fremme bevisstheten på valg og ansvarlig adferd på sosiale medier, kan man redusere
risikoen for at barnet mobber andre. Det kan også øke sjansen for at barnet sier ifra til
voksne i tilfeller der det er vitne til at andre mobbes.
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Fokusområder
Fra rammeplan: I danning inngår oppdragelse som en prosess der personalet både leder og
veileder neste generasjon. Gjennom oppdragelse og danning videreføres, endres og forhandles
det om verdier, normer, tanker og uttrykks- og handlingsmåter. Personalet skal veilede barn i
deres veksling mellom samfunnets normer og sosiale krav og egen væremåte.
Ferdigheter til barn er sett i et livslangt perspektiv. I barnehagen legger vi det første
viktige grunnlaget for barns utvikling av sosial kompetanse og «omgangstone» og
høflighet

Selvfølelse:
«Er å akseptere seg selv som en er og være bevisst på egen verdi.»

-Wikipedia
Ferdigheter barna skal tilegne seg
•

•
•
•

Barna skal få mulighet til å bli den beste
utgaven av seg selv – og oppleve
trygghet i det. Jeg kan, har verdi og er
god nok.
Barn må lære seg å gi tilbakemeldinger
på en positiv måte.
Lære seg at alle er forskjellige, men like
mye verdt.
Takle motgang.

For å arbeide i retning av disse ferdighetene
skal personalet
•
•

•
•
•
•

•

Vi har øyekontakt med barna og snakker
med barna og ikke til.
Barna skal mestre, men samtidig utvikle
seg. De voksne må være på plass å
utfordre, støtte og inspirere barnet i
deres aktiviteter. Barn kan utvikle seg
videre i trygge omgivelser.
Voksne må veilede og støtte barnet, i
valg, konflikter og samspill med andre.
Møte barna med tillit og respekt, de må
føle at de betyr noe og at de er
kompetente individer.
De voksne må legge til rette for at barna
skal respektere seg selv og andre. Alle er
forskjellige og det er positivt.
Barna har rett til å få konkrete positive
tilbakemeldinger. Dette kan gjøre at de
ser seg selv gjennom andres øyne, og får
en større forståelse for seg selv.
Vi forteller hva barna skal gjøre ikke hva
de «ikke» skal gjøre.
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Selvhevdelse:
Kari Lamer definerer selvhevdelse som «hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger
på en god måte. Tørre å stå i mot gruppepress og ta initiativ til eller bli med i lek og
samtaler som allerede er i gang.»
Ferdigheter barna skal tilegne seg
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stå i mot gruppepress og sette grenser
for seg selv.
Ok å si nei eller stopp.
Hevde egne seg selv, sine meninger og
sine følelser på en god måte
Bli trygg i uttalelser og klare å ta ordet i
en gruppe
Kunne lese en sosial situasjon
Kunne be om hjelp/støtte
Kunne ta kontakt/initiativ på en positiv
måte, til både barn og voksne.
Komme med forslag til aktiviteter i lag
med andre barn.
Kunne be om hjelp og støtte.

For å arbeide i retning av disse ferdighetene
skal personalet
•
•
•
•
•
•
•

Være til stede og støttede i lek,
observere og veilede.
Konflikthåndtering, blant annet å høre
begge sider i konflikt
Se og høre barnet, vise at akkurat dens
meninger betyr noe, og at det er et viktig
individ i gruppa.
Ta barn på alvor når de ber om hjelp,
samtidig gi det plass til å være seg selv
Inkludere barn i lek og samhandlinger,
Hjelpe barn å finne sine egne grenser,
støtte barnet i å sette egne grenser.
Være åpne til barnets kritiske
tilbakemeldinger og gi begrunnelse.

Selvkontroll:
«Brukes gjerne om å overstyre impulser og kortsiktige fristelser til fordel for mer langsiktige
mål eller rasjonelle valg.»
- Leksikon.
Ferdigheter barna skal tilegne seg
For å arbeide i retning av disse ferdighetene
skal personalet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se fremover og tenke konsekvenser. Hva
skjer når jeg gjør det eller sånn?
Ikke gjøre ting bare for at andre gjør det.
Vente på tur, utsette egne behov.
Selvregulering; kontrollere egne
impulser, følelser og handlinger.
Lære seg å tape og vinne på en god
måte.
Tørre å innrømme feil.
Takle at avgjørelser blir tatt på tvers av
egne behov.
Bruke ord, ikke handlinger
Lære seg å sette ord på følelsene sine.
Konflikthåndtering – lære seg å finne
løsninger på en konflikt i lag.

•
•
•
•
•
•

Øvelse i turtaking
Proaktive voksne som ligger i forkant av
situasjoner.
Fremme positiv adferd – begrunne
hvorfor.
Være trygge, tydelige og konsekvente
voksne. De voksne må være gode
rollemodeller.
Støtte og veilede Når det opplever
vanskelige situasjoner.
Anerkjenne barnets følelser og ønsker,
lære barnet å sette ord på det, og være
der når det trenger det.
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Empati:
«Evnen til å sette seg inn i andres følelsesliv.»
Ferdigheter barna skal tilegne seg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vise omsorg.
Bli kjent med egne følelser, for
tydeligere se andres sinebehov og
følelser. Sette ord på dette.
Skille mellom egne og andres følelser.
Utvikle evne til medfølelse, innlevelse og
forståelse for andre.
Kjenne (tolke) andres følelser, uttrykk og
kroppsspråk
Gi ros og tilbakemeldinger.
Trøste og ordne opp når man har gjort
noe mot andre.
Respekt for andre både barn og voksne.
Ta andre med inn i leken, være
inkluderende.
Kunne tilpasse kroppsspråk, toneleie i
forhold til andre.

For å arbeide i retning av disse ferdighetene
skal personalet
•
•
•
•
•

Være rollemodeller å vise forståelser
overfor andres følelser.
Snakke ofte og åpent om følelser, og
hjelpe barna til å håndtere disse.
Støtte og/eller håndtere konflikter
sammen med barnet. De voksne må
lytte ikke definere.
Hjelpe barna å forstå at egne handlinger
kan gå ut over andre.
Være opptatt av at barna skal ha det bra.

Samarbeid:
«Et arbeid utført av flere i lag»
Ferdigheter barna skal tilegne seg
•
•

•
•
•

Jobbe sammen mot et felles mål, i
aktiviteter eller lek.
Finne felles løsning og dele meninger
(løsningsorientert). Forstå at andre har
en annen synsvinkel enn en selv, inngå
kompromisser, vi gir og vi tar.
Be om hjelp/tilby hjel. Lære seg å lytte,
dele og hjelpe.
Hjelpe andre å komme i gang.
Kommunisere verbalt.

For å arbeide i retning av disse ferdighetene
skal personalet
•
•
•
•

•
•
•
•

Være sammen med barna – fange opp
positiv adferd.
Veilede barnet i å samarbeide, og delta i
samarbeid på barnas premisser.
Være støttende og engasjerte voksne.
Tilrettelegge aktiviteter der barna får og
må samarbeide med hverandre. Fordele
oppgaver. Være støttende voksen i slike
aktiviteter.
Inkludere barna i arbeidsoppgaver.
Kunne arbeide med forskjellige personer
Se det positive i barns samarbeid, og gi
de positive tilbakemeldinger på dette.
Ta seg tid til å spørre barna hva de
tenker, ønsker og er opptatt av.
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«Å være en god venn»:
Ferdigheter barna skal tilegne seg
•
•
•
•
•
•
•
•

Leke, dele og samtale i lag.
Kunne inkludere og støtte hverandre.
Vise empati.
Glede seg over andres mestring.
Være imøtekommende.
Å lære seg og samspille og finne felles
løsninger med andre, ta andre sitt
perspektiv.
Humor og by på seg selv.
Gi positive tilbakemeldinger og støtte de
andre barna i barnehagen.

For å arbeide i retning av disse ferdighetene
skal personalet
•
•
•
•
•
•

Legge til rette for gode
vennskapsrelasjoner
Være sammen med i lek, både frilek og
mer organisert lek.
Være voksne som bryr seg.
Lære barn å sette grenser.
Støtte og hjelpe barn til å komme inn i
god lek med andre.
Positiv forsterkning, fremme den
atferden vi vil ha mer av.

Eksempler på aktiviteter som kan fremme sosial kompetanse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rollespill med selvfølelse, selvhevdelse, selvkontroll, empati, samarbeid og det å være
en god venn tema.
Legge til rette for og sette i gang lek, aktiviteter og organiserte lekegrupper.
Snakke om følelser i samlingsstunder
Lese bøker om temaene, og ha et bevisst valg i forhold til litteratur.
Filosofere i lag med barna om vennskap – hva er en god venn.
Jobbe f.eks. med DUÅ (de utrolige årene)
Barnesamtaler - kartlegge hvordan barna har det, og hva vi kan gjøre for at barnet får
det bedre.
Steg for steg.
Lage «vennelov» med barna.
Lage husregler – noen få og korte i forhold til sosial kompetanse slik at barna lett kan
huske de.
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«Omgangstone» og høflighet i barnehagen»
Barnehagen har et samfunnsmandat, der en i samarbeid med barnas hjem skal oppdra barn
til å bli sosiale og kompetente individ. Alle samfunn er styrt av sosiale regler som er med på å
sette rammer for hvordan vi opptrer mot hverandre. Pedagogisk virksomhet handler om å
formidle verdier. I Tromsøya Vest barnehager har vi sett på dagsrytmen og funnet ut det
som er viktig for oss å jobbe for og etter.

Dagsrytmen.
Velkomsten:
Mål for barnet:
•
•
•
•
•
•
•

Ha en positiv start. Bli møtt med hei og
hyggelige ord.
Hilse og si hei
Gjensynsglede, med barn og voksne.
Føle trygghet.
Inviteres/invitere til lek.
Sette tingene på sin plass.
Få tid dersom det har behov for det.

Mål for personalet.
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Smile og hilse med «hei»/ «god morgen»
til barn og foreldrene. Bruk navn, i alle
fall på barnet.
Alle er forskjellige derfor møter vi
forskjellig, men alle skal bli møtt med
hei, navn og hyggelige ord.
Ha øyekontakt og fokus på barnet.
Lytt til foreldrene og vær tilgjengelig.
Møte barnet der det er.
Gi barnet det de trenger i en kanskje
vanskelig situasjon.
Forstå hvorfor det er viktig for barnet å
bli sett.
Tilrettelegge for lek
Ryddig og reint
I velkomsten bygger vi omdømme for
barnehagen.
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Frilek:
Mål for barnet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barns må få virke med i lek.
Ta initiativ og inkludere.
Dele og samarbeide.
Forstå lekekoder/signaler/lekeregler
Vise empati.
Få positive samspillserfaringer.
Oppleve mestring i samspill med andre.
Utvikle seg sosial kompetanse.
Være en del av fellesskapet.
Oppleve vennskap.
Bygge selvtillit.
Få utfordringer.

Mål for personalet.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legge til rette for leken – skape rom og
muligheter, og være til stede. Skape
tilbud etter interesse.
Få alle til å føle seg inkludert
Ta hensyn til god lek.
Voksne som deltar, veileder og tør å
slippe seg løs i lek.
Vite hva betydning av frilek har for
barna.
Hjelpe barn til å lære seg lekeregler.
La barna virke med i hva de ønsker å
leke.
Tolke lekesignaler.
Gi utfordringer til barna.
Fokus på at det skal være minst en venn
til alle.
Gi barnet mestringsfølelse og
kompetanse.

Voksenstyrte aktiviteter:
Mål for barnet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medbestemmelse.
Få ta del i aktiviteter – inkluderende
fellesskap.
Føle mestring og glede, bli sett og hørt.
Bygge vennskap.
Få læring om ulike fagområder, sosiale
spilleregler f.eks turtaking og samarbeid.
Få utfordringer.
Kunne gjøre ting selv om det kan
oppleves kjedelig.
Bygge opp konsentrasjon.
Respekt for andre i gruppen.

Mål for personalet.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Barna skal oppleve medbestemmelse.
Personalet må ha et mål, bevisst tanke
på det de gjør. De må tilpasse det hvert
enkelt barn, etter alder og utvikling.
Barna skal føle mestring og utfordring.
Skape gode relasjoner mellom barn.
Se alle og deres behov i
gjennomføringen
Undre seg sammen.
Bygge gode relasjoner.
Impulsive voksne.
Legge til rette for at barna kan løse
konflikter selv.
Skape gode holdninger i leken – handler
ikke om å vinne
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Konfliktløsning:
Mål for barnet:
•
•
•
•
•
•

Lære seg teknikker for å takle konflikter,
slik at de kan begynne å løse noen
konflikter uten hjelp fra voksen.
Lære å mestre uenighet/konflikt med
andre.
Kunne sette andres behov fremfor sine
egne.
Akseptere nederlag og at en ikke alltid
kan få det som en selv vil.
Lære forskjellen rett og galt, moralske
dilemma.
Tørre si ifra og sette egne grenser.

Mål for personalet.
•
•
•
•
•
•
•

Tørre å ta konflikter, hjelpe og veilede.
Se og lytt til alle sitt perspektiv. Barna
skal være deltakende i konfliktløsningen.
La barna få prøve å løse konflikter på
egen hånd, men være tilstede. Gi barnet
positive tilbakemeldinger på sine forsøk.
Gi mestringsfølelse.
Lære barn at vi er uenig, men vi er
venner.
Støtte barnet til å sette egne grenser.
Proaktive voksne (Duå)
Det handler ikke om å vinne og tape.

Måltid:
Mål for barnet:
•

•
•
•
•
•
•
•

Selvstendighet og mestring.
Dekke og rydde bord.
Drikke og spise selv
Egne valg
Sende, smøre, helle, hjelpe.
Sitte på egen plass
Lære å lage mat.
Lære hva som er tillatt og ikke tillatt ved
bordet.
Lære seg at mat er viktig for kroppen, og
vi kjenner selv når vi er mette.
Lære seg å teste nye smaker
Skape en positiv opplevelse – samtale og
kontakt med andre.
Arena for vennskap.
Vi tar så mye vi klare å spise, vi kan
forsyne oss flere ganger.

Mål for personalet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

God hygiene
La barna hjelpe til med matlaging.
Være til stede ved måltidene, skape en
rolig og god stemning .
Legge til rette for at barnet skal bli
selvstendig. Tilpass etter alder.
Bidra til ei positiv stund
Skape gode måltidsituasjoner, ro,
samtale og støtte og veilede.
Oppmuntre dem til å prøve noe nytt
Variert kosthold , lære barna om
viktigheten av et sunt og variert
kosthold.
Se det enkelte barnet under måltidet.
Inkludere de barna som trenger hjelp til
å holde fokus. Trekke de stille barna inn
i samtalen.
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Påkledning:
Mål for barnet:
•
•

•
•

Oppleve en positiv stund
Bli selvstendig
Finne frem og hente på plass
klær.
Kle av og på.
Hvilke klær trenger vi til
hvilket vær.
Be om hjelp selv og hjelpe
andre.
Lære seg begrepene og nytten med
klær.
Vente på tur

Mål for personalet.
•

•
•
•
•
•
•

Selvstendighetstrening.
Utfordre barna til lære å kle
av/på seg selv. Finne frem og
henge på plass klær.
Gi ros å oppmuntre, være tilstede og
veilede etter hvert enkelt barns behov.
Skape gode påkledningssitusjoner
Legge frem klær
Ro ned for å unngå stressende
situasjoner
Språktrening
Samarbeide med barnet.

Avslutning av dagen:
Mål for barnet:
•
•
•
•
•
•
•

Føle at de blir sett og hørt.
Avslutte dagen på en rolig og positiv
måte.
Barnet skal være i fokus, ikke personalet
Må lære seg å sette ting på plass (inne
og ute)
Lære barna å leke med andre når
bestevenn har dratt hjem
Forberede seg til å bli hentet
Si «hadet»

Mål for personalet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vite hvor barna er.
Trygge barna slik at de vil komme tilbake
til barnehagen.
Se og høre barnet.
Muntre barna opp til å rydde opp etter
seg.
Gi tilbakemelding om dagen til
foreldrene, bruk barna i fortellingen.
Få informasjon fra foreldre.
Sett alle og gitt barna en meningsfull
dag.
Sitte igjen med en god følelse.
Si «hadet» til alle barn og foreldre, bruk
navnet på barnet.
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6. Avdekke mobbing.
Hvordan vi skal avdekke mobbing er en viktig del av arbeidsoppgavene til de som jobber i
barnehagene. Tromsøya Vest barnehager har utarbeidet en liste over tiltak for å avdekke
mobbing og hvem som har ansvar.

Tiltak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvar
Tilstedeværende voksne
Kartlegge usynlige
mobbesoner/rosanalyser
Observasjoner/kontaktbarometer
Dialog
Barnesamtaler
Lekegrupper
Ser barna/lyttende voksne
Kompetente voksne
Ser barnas behov/trygghetssirkelen
Proaktive voksen
Bevisste og kompetente voksne som
forstår gruppeprosesser
Unngå stigmatisering av barn
Tydelig og forutsigbar måte og reagere
på.
Foreldresamarbeid
Veilede foreldre på hvordan man
snakker med barn
Kompetente voksne der alle tar ansvar
Systemobservasjon

•
•

Alle
Personalet/ped leder

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ped leder/alle
Alle
Ped leder
Alle
Alle
Alle
Ped leder
Foresatte/alle
Alle
Alle
Alle
Alle

•
•

Ansatte/foreldre
Ped leder

•
•

Lederteamet
Fagleder/lederteamet

7. Tiltak når mobbing har oppstått.
Tromsøya vest barnehager skal bruke følgende skjemaer i Tromsø kommunes verktøykasse i
arbeid mot mobbing: «tiltaksplan når mobbing ar skjedd», «referat foreldresamtaler» og
«loggføring av enkeltsaker».
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8. Evaluering og arbeid i barnehagene.
Alle ansatte i Tromsøya vest barnehager har plikt til å sette seg inn i enhetens/barnehagens
arbeid mot mobbing – forebygging, avdekking og tiltak når mobbing har skjedd.
I Tromsøya Vest barnehager skal vi ha evaluering av lokal plan mot mobbing en gang pr. år,
som en del av barnehagens årshjul. Innen utgangen av mai. Evalueringen skal foregå i den
enkelte barnehage, for så å gi innspill til enhetsteamet som gjør evt. endringer. Enheten skal
årlig i implementeringsperioden (september 2015 og juni 2016) lage «milepælsplan», som
synliggjør og kvalitetssikrer implementeringsarbeidet.
Barnehagene anbefales å bruke «Sjekkliste – barnehagens læringsmiljø», 1-2 ganger pr. år.
Dette skjemaet finnes i verktøykassa.
Foreldre og barn må hentes inn i evalueringsarbeidet. For foreldrene kan det gjøres på
foreldremøter og SU-møter. Barnesamtaler kan for eksempel være nyttig for å få barnas
stemme med.
Hver barnehage skal ha et årshjul som synliggjør arbeid mot mobbing.
Vi legger vekt på at arbeidet med forebygging av mobbing skal synliggjøres i hver barnehage
sin årsplan, og det er en stor del av arbeidet i forhold til barnehagenes kvalitetsplanarbeid jf.
Kvalitetsplan for Tromsø kommunale barnehager. Det skal være slik at når vi jobber med
årsplan, jobber vi samtidig med Rammeplan for barnehager, Kvalitetsplan for Tromsø
kommunes barnehager og Strategiplan mot mobbing, og vi holder oss innenfor
barnehageloven.
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