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Forord
Denne rapporten omhandler prosjektet Rollemodeller mot mobbing i barnehagen som ble
gjennomført i 2019 og 2020. Prosjektet er et samarbeid mellom Cynergi AS som
filmprodusent og Redd Barna som søkerorganisasjon. Vi ønsker å rette en stor takk til
Stiftelsen DAM som støttet prosjektet vårt med kr 749 000. Prosessen har vært både
givende og lærerik. Vi ønsker spesielt å trekke frem den gode arbeidsprosessen gjennom
hele prosjektet, og ikke minst de viktige innspillene vi har fått fra referansegruppa som
bestod av Foreldreutvalget for barnehagene (FUB), mobbeombudet i Viken fylkeskommune,
en psykologspesialist, barnehageansatte og barnehageledere. Vi er svært stolte av
sluttresultatet og produksjonsprosessen som vi nå vil beskrive nærmere i denne rapporten.
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Sammendrag
Hvordan kan voksne være gode rollemodeller i å forebygge mobbing og utestengelse fra lek
i barnehagen? “Rollemodeller mot mobbing i barnehagen” består av fem filmer med
tilhørende diskusjonskort som barnehageansatte kan bruke på foreldremøter i
barnehagene, for å få foreldrene til å reflektere og ha gode samtaler om hvordan de kan
bidra til et inkluderende miljø i barnehagen slik at alle barn trives, kan leke sammen og bli
inkludert. Filmene skal få foreldrene til å bli mer bevisste på sin betydning som gode
rollemodeller både hjemme og i barnehagen. Det er Redd Barna og Cynergi Film AS som står
bak ressursen, som er gratis å bruke og ligger tilgjengelig for alle barnehager på
www.reddbarna.no/rollemodeller. Filmene er tilgjengelig for alle, og barnehagene kan velge
å laste ned eller bestille gratis eksemplar av veilederen med diskusjonskortene, som tilbys
både på bokmål og nynorsk.
Målsetting for prosjektet er at ressursen skal bli brukt som en naturlig del av barnehagens
systematiske og forebyggende arbeid for å skape et trygt og godt barnehagemiljø.
Foreldrene i barnehagen skal i større grad involveres i arbeidet med å skape vennskap,
trivsel og inkludering i barnehagen.

Kap 1. Bakgrunn for prosjektet
Både Redd Barna og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har erfart at barnehager
mangler gode verktøy for å tilrettelegge og oppfordre foreldre til å involvere seg i arbeidet
med å skape trivsel, vennskap og forebygge utenforskap og mobbing i barnehagen. Derfor
var det et stort behov for filmene og dialogverktøyet som vi skulle utvikle i dette prosjektet.
I Rammeplan for barnehagen står det: «Foreldrene og barnehagens personale har et felles
ansvar for barnets trivsel og utvikling. Barnehagen skal legge til rette for
foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene.»
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Det er de senere årene publisert mange rapporter og gjort en del forskning på temaet
mobbing i barnehagen. Forskning har vist at foreldrenes betydning for små barns
samhandling med jevnaldrende betyr mye. Barn har behov både for veiledning og korrektiv
på hva som er rett og galt, men samtidig også varme og forståelse for hvorfor de handler
som de gjør. Manglende voksenstøtte kan bidra til at barns lek fastlåses i negative mønstre,
som tipper over i utestengelse fra lek og fellesskapet i barnehagen. Voksne kan ofte
bagatellisere mobbing i barnehagen. Det fremgår av forskningsrapporten Hele barnet – hele
løpet, mobbing i barnehagen f ra 2015. Fra denne rapporten med forsker Ingrid Lund fra
Universitetet i Agder som redaktør, kom de med en ny definisjon av mobbing som i større
grad viser til de voksnes ansvar for å stoppe mobbingen ved at det er barnehagens kultur,
lekemiljø og de voksnes holdninger som tillater eller stopper mulig mobbing i barnehagen:

❝ 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 ha muligheten til medvirkning.❞
For dette prosjektet var det en viktig drivkraft å kunne engasjere og ansvarliggjøre voksne
gjennom konkrete aktiviteter og problemstillinger. Å gi barn sosial støtte er påvist å være
forebyggende mot mobbing. Nøkkelpersoner til å gi sosial støtte for barnet er foreldre,
skoleansatte og ansatte i barnehage. Prosjektet er motivert av at man som foreldre har et
ansvar og kan utgjøre en forskjell. Det voksne sier og gjør, påvirker barna.
Cynergi og Redd barna takker Stiftelsen Dam for fullfinansiering av prosjektet, og vi videre
her fortelle om hvordan prosjektet ble gjennomført og hvilke resultater det har hatt.

Kap 2. Målsetting og målgruppe
Overordnet målsetting for prosjektet var å gi barnehager verktøy for å involvere og
ansvarliggjøre foreldrene i det forebyggende arbeidet mot mobbing og utenforskap i
barnehagen, slik at alle barn opplever et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø uten
krenkelser og mobbing.
I prosjektet har vi hatt følgende delmål for de barnehagene som bruker filmene og
dialogverktøyet til Rollemodeller mot mobbing:
● at barnehagene opplever at foreldrene i barnehagen samarbeider bedre og
involverer seg mer i barnas hverdag og ser at de kan påvirke deres trivsel og
vennskapsrelasjoner i barnehagen.
● at foreldrene bevisstgjøres på deres mulighet til å være rollemodeller, og får se
eksempler på hvordan de kan være med på å forebygge, oppdage og følge opp
situasjoner med utenforskap og mobbing hos egne og andres barn.
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● at barnehageansatte får økt kompetanse på å oppdage, håndtere og stoppe
mobbing.
● barnehageansatte opplever verktøyet som nyttig og i tråd med Rammeplan for
barnehagen og Barnehageloven, og at innholdet til Rollemodeller mot mobbing i
barnehagen også øker sannsynligheten for at ledelsen i barnehagene setter temaet
på dagsorden.
Hovedmålgruppe for prosjektet er foreldre til barn i barnehagen. Utvidet målgruppe er
barnehageansatte og alle voksne som har kontakt med barnehagebarna. Vår viktigste
målgruppe, som nås indirekte med dette prosjektet, er barnehagebarna.
91,8 % av alle barn i alderen 1–5 år har plass i barnehage, og i aldersgruppen 3-5 år går 97 %
av alle barn i barnehagen. Små barn skal oppleve et trygt og inkluderende barnehagemiljø
uten mobbing og utestengelse. Det vil igjen vil gi dem bedre forutsetning for deres psykiske
helse, dere utvikling og deres evne til livsmestring.
Ved nyttår 1.1.2021 trådte et nytt regelverk om barnehagemiljø i kraft, som innførte at
barnehagen skal jobbe systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø og at barnehagen
skal ha nulltoleranse mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og
trakassering. Det ble også innført aktivitetsplikt i barnehagen. De nye reglene i
barnehageloven, forsterker barnehagebarns rettigheter og gjør den nye ressursen
Rollemodeller mot mobbing i barnehagen, enda mer dagsaktuell og relevant for barnehager
å ta i bruk.
Kap 3. Prosjektgjennomføring/Metode
«Rollemodeller mot mobbing i barnehagen» - Filmer og dialogverktøy til foreldremøter i
barnehagen
I prosjektet har vi produsert følgende fem filmer a 4 - 6 minutter, med tilhørende
diskusjonskort og veileder til bruk på foreldremøtet i barnehagen. Ressursen ligger
tilgjengelig på www.reddbarna.no/rollemodeller.

Temaene som filmene tar opp, har vi valgt etter innspillsmøter og tett dialog med
referansegruppa underveis i hele prosjektet, som som har sikret faglig forankring i
prosjektet. Et viktig mål har vært å appellere til både den enkelte forelder, men også hele
foreldregruppa, og få foreldrene til å reflektere over egne muligheter til å være en god
rollemodell, både for egne og andres barn. Vi valgte å fokusere på og vise frem løsninger
som kan gi motivasjon til enkle grep som kan utgjøre en stor forskjell i barnas liv.
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Vedlegg 01: Veilederen til ressursen. Tilbys både på bokmål og nynorsk.

Etter innspillsmøte og jevnlig kontakt med referansegruppen utover i prosjektet, valgte
Cynergi og Redd Barna i tett dialog med Foreldreutvalget for barnehagen (FUB), å fokusere
på følgende temaer i de fem filmene som vi utviklet:
EPISODE 1: Å bygge gode relasjoner mellom barn
Johannes (5) forteller mammaen sin at han ikke vil gå i barnehagen, og han forteller at en
annen gutt klyper og slår. Når hun tar det opp med barnehagen, vil de følge det opp og
motivere guttene til å leke mer sammen. Mammaen til Johannes tar initiativ til å bli kjent
med den andre gutten og mammaen hans. Hva ville du gjort hvis det var ditt barn som
hadde blitt kløpet og slått i barnehagen? Hva kan foreldre og barnehageansatte gjøre her?

Vedlegg 02: Forside og bakside på diskusjonskortet “Å bygge gode relasjoner mellom barn”. Finnes også på nynorsk.

EPISODE 2: Ikke plass til flere i leken
Foreldrene til Iben (4) opplever at Iben føler seg utestengt fra leken i barnehagen.
Foreldrene synes det er vanskelig å vite hvordan de skal håndtere det Iben forteller, men de
tar det opp med barnehagen. De ønsker også selv å gjøre noe, og de kontakter foreldrene til
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de andre barna. Hva ville du gjort i denne situasjonen? Hvordan kan dere bli gode på å
oppdage og håndtere at barn blir utestengt fra lek?

Vedlegg 03: Forside og bakside på diskusjonskortet “Ikke plass til flere i leken”. Finnes også på nynorsk.

EPISODE 3: La alle bli med
Mia (5) gleder seg til å ha sin egen halloweenfest, og hun vil kun be noen få fra avdelingen.
Pappaen vil ikke at noen av barna skal føle seg ekskludert og utenfor når de hører om
halloweenfesten. Han har en god samtale med Mia (5) om hvorfor hun bare vil be noen få
fra avdelingen. Hvordan ville du reagert hvis det var ditt barn som ikke ble invitert? Klarer
dere å bli enige om noen felles regler i barnehagen om hva dere gjør med bursdager og
lignende arrangementer der flere i barnehagen inviteres?

Vedlegg 04: Forside og bakside på diskusjonskortet “La alle bli med”. Finnes også på nynorsk.

EPISODE 4: Hva vi sier, betyr noe
Nora (3) har fått seg nye tøfler som hun gledet seg til å vise frem i barnehagen. En av de
andre barna sier noe negativt om tøflene. Dagen etter nekter Nora å ta på seg tøflene.
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Hva gjør du hvis barnet ditt opplever å få kommentarer på klærne eller skoene sine, eller om
de får krenkende kommentarer på hvem de er? Hva kan dere gjøre for å trygge barna på at
de er bra nok akkurat slik de er, og at de kan være seg selv i barnehagen?
Trygge voksne skaper trygge barn

Vedlegg 05: Forside og bakside på diskusjonskortet “Hva vi sier, betyr noe”. Finnes også på nynorsk.

EPISODE 5: Trygge voksne skaper trygge barn
Mammaen til Lukas (5) og Sofia (3) opplever at hun stresser og maser mye på barna om
morgenen. En morgen ved levering blir hun oppmerksom på den trygge og gode
atmosfæren som er i garderoben. Hun blir takknemlig og begynner å tenke på hvordan hun
selv kan bli flinkere til å bemerke det positive rundt barna og være mer pålogget barnas liv.
Hva tror du barn trenger for å få en trygg og god start på dagen? Hvordan kan foreldre og
barnehageansatte bli flinkere til å gjøre overgangene ved levering og henting bedre for
barna?

Vedlegg 06: Forside og bakside på diskusjonskortet “Trygge voksne skaper trygge barn. Finnes også på nynorsk.
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Om arbeidsprosessen
Det har vært et tett og godt samarbeid gjennom hele prosjektperioden, med prosjektleder
Marie Helene Høyberg fra Cynergi AS og Anne Elin Kleva fra Redd Barna. Det har vært en
løpende og god dialog underveis i prosjektet med en gjensidig respekt for hverandres
fagfelt. Filmene er produsert av Cynergi som har hatt hovedansvar for forarbeidsfasen,
opptaksfasen og etterarbeidsfasen i filmleveransen. Redd Barna har gitt faglige innspill
underveis i alle fasene, og har koordinert innspill fra referansegruppa både i utvikling av
manus til filmene, samt i utviklingen av diskusjonskortene og veilederen slik at
“Rollemodeller mot mobbing i barnehagen” har blitt en helhetlig ressurs til bruk på
foreldremøtene i barnehagen. Foreldreutvalget i barnehagen (FUB) har hatt en sentral rolle i
prosjektet og bidratt til å ivarta målgruppefokus både i idéutviklingen til filmmanusene og til
det skriftlige materialet for veilederen og diskusjonskortene. Et nyttig hjelpemiddel til valg
av tema var gjennomgang av en anonymisert logg til FUB over innmeldte mobbesaker fra
barnehageforeldre.
Referansegruppa ble etablert høsten 2019 og deltok både i utviklingen av manus og i
etterarbeidet med klippen av filmene og spørsmål til diskusjonskortene. Hensikten med
faggruppen var å sikre god tverrfaglig forankring i prosjektet. Valg av tema for episodene ble
gjort basert på innspill fra dem.
Referansegruppa bestod av følgende:
1. Lou Norreen, Seniorrådgiver i Foreldreutvalget for barnehagen (FUB)
2. Marianne Fehn, Seniorrådgiver i Foreldreutvalget for barnehagen (FUB)
3. Linn Mari Flatås, pedagogisk barnehagelærer i Torshovhagen barnehage i Oslo.
4. Kathrine Mathilde Fagereng, barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk.
Pedagogisk leder i Hogsnes barnehage, Tønsberg og forfatter.
5. Frode Andresen, barnehagelærerstudent i Hogsnes barnehage og barnehageeier
6. Elisabeth Bjørnestad, prosjektleder for Goban-forskningsprosjektet (Gode
barnehager for barn i Norge). Førsteamanuensis og post doc. i barnehagepedagogikk
ved OsloMet
7. Kristin Andreassen, psykologspesialist og ombud for godt barnehage- og skolemiljø i
Vestby kommune.
8. Beate Mellemsether, Mobbeombud for barnehage og grunnskole Juridisk seksjon,
Kommunikasjonsstaben Østfold fylkeskommune
9. Oslo Foreldreutvalg for barnehager
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I klippeprosessen fikk referansegruppa såkalte previewes av filmene for å kunne gi innspill
på og komme med sine faglige vurderinger. Vi jobbet blant annet med titlene og fikk vinklet
dem slik at de kommuniserer det vi vil at foreldrene skal fokusere på. For eksempel endret
vi en tittel fra “Lukas klyper og slår” til “ Å bygge gode relasjoner mellom barn”. I siste runde
jobbet vi også med å forsikre at filmene fikk universell utforming, og alle filmene ble tekstet.
Den pågående pandemien ga prosjektet noen utfordringer med tanke på etterarbeidsfasen,
utrullingen av ressursen og markedsføringen av denne. Til tross for disse utfordringene ble
selve ideutviklingen, gjennomføringen og kvalitetskontrollen av sluttproduktet tilfredsstilt i
henhold til målsetting og opprinnelig plan. Fremdriftsplanen ble fulgt opp uten store
endringer til tross for at koronapandemien førte til nedstenging av Norge i midten av mars
2020. Heldigvis hadde vi akkurat fullført alle planlagte filmopptak, så vi kunne benke oss
foran datamaskinene og fullføre klipp og etterarbeid fra hjemmekontorene. Brukertesting
av materiellet for referansegruppen ble flyttet over til videoavspillingsplattformen Vimeo.
Innhenting av tilbakemeldinger foregikk online. Det var hele veien en god dialog med de
involverte partene og vi klarte å ivareta fremdrift og engasjement i alle ledd av sluttfasen til
tross for at vi sto i en krevende og usikker tid.
Økonomien i prosjektet ble overholdt innenfor oppsatt budsjettramme. Det gikk med litt
mer ressurser til selve filminnspillingen enn oppsatt budsjett, men til gjengjeld fikk vi til en
effektiv og god klippeprosess basert på et velutprøvd og godt forankret forarbeid som sikret
en strømlinjeformet produksjon.
Det har også blitt lagt ned betydelig timer med egeninnsats og frivillighet både fra FUB,
Redd Barna, Cynergi, de mange referansepersonene og både av barn og voksne fra de to
barnehagene som deltok på prosjektet. De som har deltatt har gitt uttrykk for at deres
bidrag i prosjektarbeidet har vært meningsfullt og inspirerende. Her er noen av
tilbakemeldingene vi mottok fra referansepersoner underveis i prosessen:
-

“Først så vil jeg bare si at jeg er superstolt over å ha vært en del av dette prosjektet!
Det har vært veldig stas:) Utrolig gøy å se filmene, og hvor bra det ble. Gleder meg til
å ta disse i bruk i barnehagen jeg jobber i.”
(Kathrine Mathilde Fagereng, ped.leder i barnehage og forfatter)

-

“Nå har jeg fått sett på filmene og må berømme dere for alt arbeidet som er lagt ned
så langt. :) Ønsker dere masse lykke til i prosessen videre, takker for at jeg er blitt
invitert inn for å gi tilbakemeldinger og håper mine innspill kan være nyttige for
dere.”
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(Beate Mellemsether, mobbeombud Viken Fylkeskommune)

Markedsføring og distribusjon av ressursen
Redd Barna lanserte ressursen “Rollemodeller mot mobbing i barnehagen” mandag 24.
august 2020. Ettersom koronapandemien hindret Redd Barna til å arrangere fysiske
lanseringer i hele 2020, konsentrerte vi oss om å markedsføre filmene og materiell gjennom
nyhetsbrev til alle landets barnehager sine postmottak. Redd Barna har et stort nettverk ute
i barnehagene i landet av barnehagepedagoger som bestiller og bruker vårt materiell som er
til målgruppen barnehage, og også disse fikk nyhetsbrev til sine egne e-postadresser.
Normalt ville vi også stått på stand og reklamert om ressursen på lærerstevner og
barnehagekonferanser, men dette uteble i fjor, ettersom alle fysiske, større eksterne
arrangementer ble avlyst. Det var vanskelig å få plass på Redd Barnas egne sosiale medier i
den tiden etter ressursen ble lansert, grunnet all oppmerksomhet Moria-saken fikk, men vi
delte ressursen og nettsiden på de facebookgruppene, som brukes aktivt av
barnehageansatte. Nettstedet barnehage.no som har stor trafikk, lagde også en reportasje
om ressursen, som dere finner her.
Barnehager kan fritt ta i bruk ressursen gratis. Filmene og diskusjonskortene med veileder
ligger på denne nettsiden og filmene ligger på Redd Barnas youtube-kanal. Alle barnehage
kan laste ned ressursen gratis, eller bestille mappe med diskusjonskortene gratis tilsendt,
hvis de ønsker det. FUB har også bistått i å dele ressursen i sine nettverk og i nettverket
Partnerskap mot mobbing.
Naturlig nok var det mange barnehager som i høst prioriterte vekk fysiske foreldremøter,
eller kuttet dem ned til et langt kortere møte som ble holdt utendørs, på grunn av
smitterisikoen under pandemien. Disse utendørs møtene ble da brukt til nærmest rene
info-møter fra barnehagen til foreldre, og det ga ikke rom for å gjennomføre samtaler slik
ressursen Rollemodeller mot mobbing, legger opp til. Dette var vi veldig klar over, derfor var
vi tydelige i nyhetsbrevet ved lanseringen, at det også går an å bruke ressursen digitalt og
dele innholdet der med foreldregruppa:
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Tips til deling av ressursen ved utsendelse av nyhetsbrev til barnehagene høsten 2020.

Redd Barna har planlagt å lansere ressursen “Rollemodeller mot mobbing i barnehagen” på
nytt i forbindelse med barnehagestart høsten 2021, og vi håper på mindre smittetall og mer
åpning for mer ordinære foreldremøter i barnehager, slik at foreldre kan se filmene sammen
og diskutere hvordan de sammen med personalet kan jobbe for å skape vennskap og
forebygge mobbing i barnehagen.
Cynergi produserte fem teaserfilmer til promoteringsarbeidet. Teaserfilmene er gode bidrag
også i den videre markedsføringen for prosjektet, og da vil disse gode teaserfilmene være
fine å bruke for å spre ressursen til barnehager og lokale foreldreutvalg, samt
foreldregruppen selv som målgruppe, høsten 2021.

De fem teaserfilmene er publisert på Redd Barnas youtube-kanal.

Kap 4. Resultater, vurdering av effektmål og resultatvurdering
Filmene og innholdet er samlet på en egen webside med følgende link:
reddbarna.no/rollemodeller. Her er det mulig å se filmene og laste ned diskusjonskortene
og veilederen. I tillegg er diskusjonkortene og veilederen trykket for distribusjon til
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barnehagene, og de er tilgjengelig både på bokmål og nynorsk. Vi hadde et ønske om å også
tilby dem og tekste filmene på de tre samiske språkene og flere minoritetsspråk, men det
hadde vi ikke budsjett til. Redd Barna sendte ut nyhetsbrevet til barnehager og
barnehageansatte, og totalt antall åpninger av nyhetsbrevet var høsten 2020 på 5196, som
er et veldig godt tall. Selve nettsiden med ressursen /rollemodeller ble brukt 4850 ganger,
noe som også er et svært godt tall særlig med tanke på situasjonen til barnehager nå i høst
under koronapandemien.
Ett av målene våre med prosjektet var at barnehageansatte skulle oppleve verktøyet som
nyttig og i tråd med Rammeplan for barnehagen og Barnehageloven, og at innholdet til
Rollemodeller mot mobbing i barnehagen o
 gså øker sannsynligheten for at barnehagestyrer
setter temaet på dagsorden. Her har vi fått gode tilbakemeldinger fra barnehageansatte
både i referansegruppen som har aktivt deltatt med innspill underveis, barnehageansatte
fra de to barnehagene som deltok under filminnspillingen og fra barnehagepersonalet som
fikk tilsendt ressursen gjennom nyhetsbrev fra Redd Barna høsten 2020. Vi har også fått
svært gode tilbakemeldinger fra Foreldreutvalget for barnehager (det nasjonale utvalget),
og Oslos foreldreutvalg, om at denne ressursen vil bli brukt og er en god ressurs for å styrke
foreldresamarbeidet og for å skape gode samtaler på foreldremøtet for å bidra til vennskap,
inkludering og forebygging av mobbing i barnehagen.
Som vi beskrev over, var det kun et fåtall av barnehagene som gjennomførte ordinære
foreldremøter høsten 2020 på grunn av koronapandemien, men ressursen vil ha lang
levetid. Vi vil igjen ved barnehagestart i august 2021, gjøre stunt for å spre ressursen og
sende nyhetsbrev til alle landets barnehager og våre barnehagekontakter. Vi regner med at
ressursen vil bli brukt og være et godt verktøy for barnehager i minst 10 år fremover, og vi
vil markedsføre den ut mot barnehager ved barnehagestart i årene som kommer. Filmene
og diskusjonskortene vil ligge tilgjengelig via Redd Barnas kanaler. Da er vi sikre på at vi kan
kvalitetssikre dem, markedsføre dem, og oppdatere både veileder og diskusjonskort årlig
hvis barnehager eller nyere forskning skulle tilsi at de må justeres.
Hele prosjektet har gitt Redd Barna og Cynergi, og alle som har bidratt inn til prosjektet,
mye god og nyttig læring, som vi vil ta med oss i vårt nye og pågående prosjekt,
“Rollemodeller mot mobbing i barneskolen”, som vi fikk støtte til fra Stiftelsen Dam i
tildelingen som ble gjort i juni 2020. Erfaringene fra dette prosjektet, tar vi med oss i det
pågående prosjektet, og har mye nytte av dem i vårt videre arbeid og samarbeid.

Kap 5.Oppsummering/Konklusjon/Videre planer
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Prosjektet “Rollemodeller mot mobbing i barnehagen” er relevant for Redd Barnas arbeid
opp mot målgruppen også i tiden som kommer. Den pågående pandemien gjør at mange
foreldre har få møteplasser utenom barnehagen enn tidligere, og foreldre trenger mer enn
noen gang hjelp til å få igangsatt felles refleksjoner over hvordan de kan tilrettelegge for
samarbeid og kommunikasjonen i foreldregruppa for å sikre en best mulig inkludering i
barnegruppa. Redd Barna vil som beskrevet over re-lansere ressursen ved barnehagestart
høsten 2021 til bruk på høstens foreldremøter, og også hvert år framover. Vi anser at
ressursen vil ha minst 10 års levetid.
En annen synergieffekt av dette prosjektet er at Redd Barna og Cynergi i samarbeid med
Foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG) nå er i gang med å utvikle en tilsvarende ressurs
til bruk for foreldre til barn i 1.-7. trinn på barneskolen, som vi har kalt “Rollemodeller mot
mobbing i barneskolen”. Her høster vi erfaringer fra både arbeidsprosess og samarbeidet
om “Rollemodeller mot mobbing i barnehagen”. Sammen vil disse to ressursene gi
barnehager og barneskoler gode verktøy for å styrke foreldresamarbeidet, og de vil være
praktiske og relevante å kunne bruke i deres systematiske og forebyggende arbeid mot
mobbing.

Referanser/litteraturAvsnittet inneholder liste over forfatter, tittel, hvem som er utgiver, m.m. når det er henvist til artikler,
foredrag, litteratur, etc. i rapportteksten. For mange prosjekter vil det ikke være aktuelt med referanser eller
litteraturhenvisninger.

Vedlegg
Link til prosjektets webside: reddbarna.no/rollemodeller
Link til teaser-filmene: https://www.youtube.com/watch?v=MniK10rWAAE
Vedlegg 01: Veilederen (bokmål)
Vedlegg 02: Diskusjonskort 01 Å bygge gode relasjoner mellom barn (bokmål)
Vedlegg 03: Diskusjonskort 02 Ikke plass til flere i leken (bokmål)
Vedlegg 04: Diskusjonskort 03 La alle bli med (bokmål)
Vedlegg 05: Diskusjonskort 04 Hva vi sier, betyr noe (bokmål)
Vedlegg 06: Diskusjonskort 05 Trygge voksne skaper trygge barn (bokmål)
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