
 

 

 

 

BÆRUM KOMMUNE 
 

 

 

        

Hva gjør barnehagen? 

 

Vi er tydelige og tilstedeværende voksne 

• Er til stede, ser, hører og forstår 

• Erkjenner det som observeres og følger opp 

• Fortsetter å bruke konflikthåndteringsmodellen 

• Griper inn umiddelbart når vi observerer  

utestenging 

• Gjennomfører risikovurderinger  

• Setter ord på hendelser og roser positiv atferd 

• Lærer barna å sette ord på følelser 

• Gir alle barn en opplevelse av å bli sett 

• Er gode rollemodeller 

 

 

Vi skaper en arena for vennskap 

• Snakker med barna om å inkludere andre barn 

• Oppmuntrer barn til å snakke om det som er  

vanskelig 

• Fremhever positive handlinger 

• Snakker positivt om hverandre 

• Har ukens barn, vennskapsturer og smågrupper 

• Har vennskap som tema 

 

Vi har en åpen dialog med foreldrene 

• Er til stede i garderoben for å gi og ta imot  

informasjon 

• Er imøtekommende og tilgjengelig   

• Gir umiddelbar tilbakemelding om hendelser. 

•  Viser gjensidig respekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forebyggende arbeid mot 
mobbing  
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i Berger barnehage 

 
  «Barns trivsel - voksnes ansvar» 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Manifest mot mobbing 2011–2014  

 Sier om  mobbing: 

“Alle barn og unge har rett til et oppvekst og læringsmiljø 

 uten mobbing.  

 FNs Barnekonvensjon slår fast at barn og unge har rett 

 til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, 

 omsorg, beskyttelse og selvrealisering. 

 Mobbing svekker disse rettighetene.” 

(http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Grunnskole/Manifest

_mot_mobbing2011_2014_hefte_web.pdf) 

- Professor Ingrid Lund (UiA)som forsker på mobbing i barnehagen, 

sier om mobbing: «Mobbing av barn er handlinger fra voksne 

og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en 

betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til 

medvirkning» 

 

 

 

 

• Vise gjensidig respekt 

• Hilse på barn og voksne og si HEI og HA DET 

• Ha en god, åpen og ærlig dialog – ta opp ting med en 

gang og gi nødvendig informasjon 

• Følge opp informasjon  

• Vise interesse for barnas barnehagehverdag 

• Være gode rollemodeller og snakke positivt om barna og 

barnehagen til andre  

• Inkluderer alle barn og foreldre i og utenfor barnehagen 
(SU 17.10.18) 

 
Foreldrerådsmøtet 

26.09.2018 

 

 

Hva kan du som FORELDRE gjøre?:  
 

Være tydelige og tilstedeværende voksne 
• Ta ansvar og grip inn når du observerer utestenging  

• Vær en god rollemodell 

• Våge å bry seg, våge å si ifra 

• Vise gjensidig respekt i all kommunikasjon 

 

 

Skape en arena for vennskap 
• Si HEI og HA DET 

• Bruke tid i garderoben 

• Foreldre engasjerer seg i hverandres barn 

• Være åpne for at andre foreldre ser mitt barn og invitere med 

seg andre barn hjem 

• Invitere med seg andre barn hjem 
• Delta på foreldretreff og andre foreldrearrangementer 

• Foreldre snakker positivt om andre barn, foreldre og 

barnehagen 

 
 

Følge opp barnas barnehagehverdag hjemme 

• Oppmuntre barn til å snakke om det som er vanskelig 

• Snakke med barna om å inkludere andre barn 

• Følge opp regler i forhold til bursdager 
 

 

 

 
Foreldrerådsmøtet 

25.september 2014          

 

Kontrakt/avtale foreldre – barnehage 
TIL BARNETS BESTE 

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Grunnskole/Manifest_mot_mobbing2011_2014_hefte_web.pdf
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