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Kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø
§ 41.Nulltoleranse og forebyggende arbeid
§ 42.Plikt til å sikre at barnehagebarna har et
trygt og godt psykososialt barnehagemiljø
(aktivitetsplikt)
§ 43.Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som
arbeider i barnehagen, krenker et barn

§ 41.Nulltoleranse og forebyggende arbeid
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.

§ 42. Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og
godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt)
Første ledd:
Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med
på hvordan barna i barnehagen har det.

§ 42. Siste ledd:
Barnehagen skal lage en skriftlig plan
(aktivitetsplan) når det skal gjøres tiltak i en sak.

I planen skal det stå:
a) hvilke problemer tiltakene skal løse
b) hvilke tiltak barnehagen har planlagt
c)

når tiltakene skal gjennomføres

d) hvem som skal gjennomføre tiltakene
e) når tiltakene skal evalueres

§ 43. Skjerpet aktivitetsplikt
dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn
Første ledd:
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.
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Handlingsplanen inneholder
1.kap: Det forebyggende arbeidet
2.kap: Aktivitetsplikten

3. kap: Når ansatte krenker et barn

Barnehageloven §9
Internkontroll i barnehagen

Barnehagen må innarbeide kraven
i kap VIII inn i sin internkontroll

- forebyggende arbeid
- avdekke avvik
- dokumentasjon

TILTAKSKORT 1.
Barnehagens rutiner for forebygging av krenkelser og mobbing

Tiltakskort 1

1

Et årshjul

Oppgave

Tidspunkt

Ansvar

Barnehagen gjennomgår handlingsplan og
drøfter og dokumenterer barnehagens syn på:

Ved
barnehagestart

Styrer

−

Hva er et godt psykososialt miljø?

−

Hva kreves av ansatte og forelder?

−

Hva er krenkende atferd?

−

Hva er terskelen for å gripe inn og hva
innebærer det?

−

Når skal ledelsen varsles?

−

Hvordan skal vi i vår barnehage sikre at
alle barn har et godt psykososialt
barnehagemiljø?

2

Opplæring og informasjon til alle nyansatte
«Handlingsplan for å sikre barn et godt
psykososialt barnehagemiljø i
Bærumsbarnehagene»

Ved ansettelse

Styrer

3

Barn og foreldre informeres om planen

Hver høst

Styrer/

Barnehagen har rutiner for hvordan de sikrer
at alle foreldre kjenner til handlingsplanen.

Pedagogisk leder

4

Barnehagen vurderer det psykososiale miljøet
og vurderer informasjon fra foreldresamtaler

Ledermøte to
ganger i året

Styrer

5

Barnehagens planer og tiltak for forebyggende
og holdningsskapende arbeid gjennomsyrer
barnehagehverdagen

Løpende

Styrer

6

Barnehagen evaluerer sitt forebyggende og
holdningsskapende arbeid hvert år. Evaluering
og evt. revidering foretas i personalmøte og
samarbeidsutvalg

Hver vår

Styrer

TILTAKSKORT 2
Når barn krenker barn

Tiltakskort 2

Når barn krenker barn

Oppgaver

Ansvar

1

Alle ansatte har plikt til å følge med på hvordan
barna i barnehagen har det.

Alle

2

Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn
når et barn i barnehagen utsettes for
krenkelser.
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.

Alle

3

Forslag til
dokumentasjon
Se vedlegg

Den som har
mottatt
informasjon om
eller observert
handlingen

Notat vedr.
krenkende handling

Styrer vurderer alvorlighetsgrad og informerer
barnehageeier i alvorlige tilfeller.
Undersøkelser og observasjon settes i gang
umiddelbart når det er kommet frem at et barn
ikke har det bra

Styrer

Referat

6

Samtaler med barnet som opplever seg
krenket, for å skaffe informasjon og gi støtte.
Barnehagen skal sikre at barnets egen
subjektive opplevelse kommer fram

Styrer/pedagogisk Logg
ledere

7

Samtaler med foreldre til barnet som opplever
seg krenket.
Barnehagen har ansvar for å legge til rette for
et godt samarbeid når det gjelder tiltak som
kan/bør gjøres.

Styrer/pedagogisk Referat
ledere

8

Samtale med barnet/barna som krenker.
Er det flere som krenker, snakkes det med én
om gangen. Hensikten med samtalen er å gi
beskjed om at slik atferd er uakseptabel og må
stoppe umiddelbart. Gjøre avtaler om
oppfølging.

Styrer/pedagogisk Logg
ledere

9

Samtale med foreldre til barnet/barna som
krenker.
Barnehagen har ansvar for å legge til rette for
et godt samarbeid når det gjelder tiltak som
kan/bør gjøres.

Styrer/pedagogisk Referat
ledere

Melding kan også komme fra foreldre, barn
eller andre
4
5

Styrer/pedagogisk Observasjons- logg
ledere

TILTAKSKORT 3
Når voksne krenker barn

Tiltakskort 3

Oppgaver

Ansvar

1

Alle som arbeider i barnehagen, skal
gripe inn når et barn i barnehagen
utsettes for krenkelser.

Alle

2

Ved mistanke om eller kjennskap til at en
som arbeider i barnehagen krenker barn,
skal den ansatte straks melde fra til
barnehagens styrer

Alle ansatte

Notat vedr. krenkende
handling

3

Styrer skal melde fra til barnehageeier

Styrer

Referat

4

Dersom en som arbeider i barnehagen
får mistanke om eller kjennskap til at
styreren i barnehagen krenker et barn,
skal vedkommende melde fra til
barnehageeier direkte

Alle

Notat vedr. krenkende
handling

5

Stoppe krenkelsen og ha samtaler med
den ansatte for å skaffe informasjon og
undersøke hendelsen

Styrer

Referat

6

Samtaler med barnet som opplever seg
krenket, for å skaffe informasjon og gi
støtte. Barnehagen skal sikre at barnets
egen subjektive opplevelse kommer fram

Styrer/

Referat

Samtaler med foreldre til barnet som
er/opplever seg krenket.

Styrer/

Når voksne krenker barn

7

Forslag til
dokumentasjon
Se vedlegg

pedagogisk leder

Referat

pedagogisk leder

Barnehagen har ansvar for å legge til
rette for et godt samarbeid når det
gjelder tiltak som skal gjøres.

8

Vurdering av tiltak gjøres i samarbeid
med eier/ HR- avdeling

Styrer/eier

Referat

9

Tiltaksplan utarbeides

Styrer/eier

Tiltaksplan

På bakgrunn av undersøkelsene,
samtalene og observasjonene lages det

Tiltakskort 3 fortsetter…

OBSERVASJONSLOGG

Tiltaksplan

Vedlegg

TILTAKSPLAN FOR Å SIKRE BARN ET GODT PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ

MELDING VEDRØRENDE KRENKENDE ATFERD/MOBBING I BARNEHAGEN

Navn barn:
Base/avdeling:
Hva har jeg sett/hørt og hvem deltok i situasjonen

REFERAT FRA MØTE VEDRØRENDE KRENKENDE ATFERD/MOBBING

Barnehagens navn:

Barnehagens navn:

Barnehagens navn:

Dato:
Barnets navn:

Fødselsdato:

Avdeling/base:
Avdeling / base

Barnets navn:

Barnets navn:

Fødselsdato:

Avdeling / base

Født:

Dato for møtet

Bekymring meldes til

Beskrivelse av saken

Tilstede

Bekymring meldes av

Beskrivelse av saken
Dato for melding
Dato for hendelse/bekymring

Hvilke tiltak har barnehagen planlagt?

Hvem ansvar

Når

Hva dreier bekymringen seg om? Beskriv så konkret som mulig situasjonen og hva som skjedde/ble sagt eller
gjort av de involverte barn/voksne

Tiltak

Ansvar

Hvordan ble bekymringen oppdaget?

Hvilke kriterier skal oppnås for at barnet er sikret et godt
pyskososialt barnehagemiljø?

Hvordan skal tiltakene evalueres
(samtaler, observasjoner osv)

Når
Annen faktainformasjon:

Hvem utfører

Når

Mottatt melding om bekymring
Dato:
Navn blokkbokstaver:

Underskrift pedagogisk leder:

Underskrift leder:

Underskrift foresatte:

Underskrift foresatte:

Stilling:

Signatur:

Evalueringsmøte – hva er gjort og hvordan er status?

Hvem deltar

Når

(arkiveres i barnets mappe)

(arkiveres i barnets mappe)

(Ny tiltaksplan lages hvis behov for videre arbeid)

Dato

Signatur

