Barns trivsel angår alle – du som forelder har et ansvar. I forbindelse med barnehagens arbeid mot
mobbing har foreldregruppen kommet frem til seks punkter som vi oppfordrer alle foreldre til å lese og tenke
litt over i hverdagen. I tillegg er det viktig at foreldrene setter seg inn i barnehagens rutiner for forebygging
av mobbing og gjør seg kjent med tiltaksplanen ved tilfeller av mobbing.

1

TØR Å BRY DEG

Se alle barn i fellesskapet Forneburingen barnehage.

IKKE SNAKK NEGATIVT OM ANDRE FORAN BARNET DITT

2

Tenk over hvordan du uttrykker deg om andre barn, ansatte i barnehagen
eller andre foreldre i nærvær av barnet ditt. Vær en god rollemodell for
barnet ditt.
STØTT BARNET DITT TIL Å INNGÅ LEKEAVTALER OGSÅ PÅ
TVERS AV BARNEGRUPPER.

3

Legge til rette for nye vennskap.
Inviter med andre barn hjem.
Vi skal ha nulltoleranse for ekskludering.
INKLUDERENDE BURSDAGSPOLITIKK

4

Inviter til bursdager basert på enkle regler som barna forstår og kan sette
seg inn i, dvs. alder eller kjønn. Unngå å lage et stort nummer ut av
bursdagsfeiringen og vent med å åpne invitasjoner til dere er kommet
hjem. Legg til rette for at alle kan komme i bursdagen.
Eksempel: dersom du ikke får svar på en invitasjon, send en vennlig
tekstmelding til foreldrene. Foreldrene kan ha glemt bursdagen, ikke fått
det med seg eller kvie seg for å svare dersom barnet krever tilpasninger
for å kunne delta i bursdagen. Alle foreldre kan hjelpe hverandre ved å
samarbeide om levering og henting i bursdager.
HILS PÅ ALLE I BARNEHAGEN

5

Se, lytt og vis interesse også for andre barn. Si hei også til de som jobber
i barnehagen.
LAV TERSKEL FOR Å MELDE I FRA VED MISTANKE OM AT ET
BARN SLITER

6

Ha en åpen og ærlig dialog med de ansatte i barnehagen. Registrerer
man at noen faller utenfor er det viktig å gi beskjed til ansatte selv om
man tror at dette allerede er plukket opp av personalet.
Er det noe dere lurer på, ta kontakt med noen av de ansatte i barnehagen eller FAU.

