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RAPPORT KOMMUNALT TILSYN MED BARNEHAGANE   
 
Oppstart tilsyn. 
Underteikna starta kommunalt tilsyn med eigne barnehagar i form av eit brev 10. sept. til barnehagane 
v/styrar. Denne gonga ville eg sjekke ut nærare kva rutinar barnehagane har og korleis dei jobbar med 
dette store temaet: Korleis barnehagane jobbar med førebygging, avdekking og handtering av 
mobbing. Der vart styrar beden om å svare på ein del spørsmål og sende inn eventuell 
dokumentasjon. Svaret kom i form av brev den 17. sept. Sjå vedlegg. 
 
Tilsendt dokumentasjon: 

1. Handlingsplan mot mobbing for barnehagane i Bykle kommune 
2. Årsplan for Bykle og Fjellgardane barnehage 2019/2020 

 
«Handlingsplan mot mobbing» er eigentleg feil namn på det dokumentet, for det er mykje meir enn 
ein handlingsplan. Det er langt på veg ei lærebok! Dei som har utarbeida planen har hatt bakgrunn i 
mykje litteratur, drøfting i personalet og eigne erfaringar om emnet. Professor i spesialpedagogikk ved 
UiA Ingrid Lund er mykje sitert, bl.a. med sin definisjon på mobbing: «Mobbing er det motsatte av å 
høyre til.» 
«Årsplan for Bykle og Fjellgardane barnehage 2019/2020» er også eit svært grundig og godt 
dokument som fortener å bli lest, ikkje minst av dei som på ulikt vis har noko med barnehagane å 
gjere. Planen gjev lesaren eit svært godt inntrykk av drifta i barnehagen gjennom eit år. Den fortel 
også kva haldningar og syn på barn det er forventa at personalet har. Planen viser også grundig 
korleis ein jobbar med dei 7 fagområda Rammeplan for barnehagen legg opp til. 
 
Del to av tilsynet. 
Del to av tilsynet var å besøke barnehagane og intervjue styrar, ein pedagogisk leiar og ein 
fagarbeidar i kvar barnehage. 
 
 
Hovudinntrykk etter intervjua. 
Det er eitt ord som skil seg heilt klart ut etter å ha lese planar og snakka med vaksne som jobbar i 
barnehagane i kommunen: FØREBYGGING! 
Eit raskt nettsøk gjev denne definisjonen på ordet førebygging: «Forebygging er en mangetydig og 
positivt ladet betegnelse for forsøk på å eliminere eller begrense en uønsket utvikling». 
Det eg tydeleg ser er at slik barnehagane jobbar og det dei tenkjer er deira oppgåve ovafor 
foreldre og barn verkar førebyggjande mot mobbing sjølv om det i utgangspunktet ikkje er 
hovudgrunnen til at ein driv barnehagen slik ein gjer. Når barnehagane har mykje fokus på 
venskap og sosial kompetanse hjå barna så er hovudgrunnen at det er viktig og bra for barna og 
barna si utvikling og så er ei veldig god bi-effekt at det også førebyggjer mobbing. 

Barnehagane i Bykle v/styrar 
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Formelle forum for samarbeid og drøfting. 
Barnehagane har fleire forum der mobbing kan vere tema, det vil seie, det er gjerne kva som kan 
førebyggje mobbing som er tema. Det er personalmøte ein gong i månaden der personala i dei to 
barnehagane ofte er saman. Annakvar veke har kvar avdeling i barnehagane møte og styrar har 
møte med dei pedagogiske leiarane på kvar avdeling. Barnehagane har også eit system for å 
melde bekymring om eit barn til styraren som då får oversikt. 
 
Arbeidsmetode. 
Venskap og sosial kompetanse er stikkord for at barna i barnehagen skal ha det bra og oppleve 
at ein høyrer til. Det er ikkje slik i barnehagen at «i oktober har vi om venskap» og så er det ikkje 
tema på andre tidspunkt. Venskap og sosial kompetanse, inklusivt det å leike, er tema heile tida 
og ein situasjon kan plutseleg gjere at ein snakkar om det. Er det tema i den daglege 
samlingsstunda så har dei vaksne mange verktøy å ta i bruk. Det kan vere ein film eller ei bok 
som omhandlar emnet, det kan vere bilete som viser ein situasjon eller det kan vere rollespel. 
Venskap og sosial kompetanse er også tema i den halvårlege barnesamtalen barnehagane 
gjennomfører med kvart barn. 
Dei vaksne i barnehagen er veldig tett på barna om det er i leik, ved måltid, turar eller 
samlingsstund. Dei nyttar situasjonar som oppstår til å hjelpe barn til å forstå seg sjølv i samspel 
med andre barn og såleis heile tida utvikle sin sosiale kompetanse. I barnehagen snakkar ein om 
«å knekke leikekoden». 
 
Bemanning. 
Det kom tydeleg fram under intervju med personalet at god bemanning er god førebygging mot 
mobbing. Situasjonen i Bykle er at me er få og dermed blir barnegruppene også små. Men dette 
gjer at dei vaksne kan ha ei god oversikt over situasjonen til kvart enkelt barn og ein kan løyse 
f.eks. ein mogleg konflikt på eit tidleg stadie slik at det ikkje får utvikle seg til mobbing. 
 
Erfaring med mobbing. 
Dei fire tilsette som vart intervjua hadde ikkje sjølv erfaring med noko som må definerast som ein 
mobbesak. Eit par visste om noko som låg fleire år tilbake i tid. Hovudinntrykket er at det som 
kunne ha utvikla seg til å bli mobbing blir teke tak i på eit svært tidleg stadie.  
 
Konklusjon. 
Barnehagane i Bykle har veldig gode planar og verktøy for å førebygge, avdekke og handtere 
mobbing. Intervju med styrar og fire tilsette gjev eit tydeleg inntrykk av at dei vaksne er samkjørte 
når det gjeld haldning til barn, respekt for barn, korleis ein handterer ulike situasjonar og at ein 
sjølv er viktige førebilete for barna.  
Dei vaksne i barnehagane er tett på barna. Det tyder for eksempel at dei vaksne ikkje står med 
kaffikoppen i handa og observerer barna sin leik og ser om alt ser OK ut. Dei er derimot aktivt 
med i leiken og har kanskje eit barn dei følgjer ekstra opp fordi det barnet treng å lære om 
samspel med andre i leik. Dette blir sjølvsagt ikkje gjort på ein slik måte at det er den vaksne som 
bestemmer alt og styrer leiken. Eg sit att med eit inntrykk av at personalet har eit høgt 
profesjonelt nivå. 
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Med helsing 
Bykle kommune 

Leif Kvinlog 
skulefagleg rådgjevar 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendast utan underskrift. 
 
 
 


