
Handlingsplan mot biting i barnehagen 

Handlingsplan overfor det barnet som er blitt bitt 

• Gi barnet omsorg og trøst barnet som har blitt bitt. Prøv å sett ord 

på det som har skjedd og fortell at det ikke er greit at noen biter.  

• Kjøl ned bitemerket med kaldt vann. Vannet lindrer, og barnet 

føler at det blir gjort noe med smerten. 

• Smør eventuelt huden med en desinfiserende krem. 

Handlingsplan overfor det barnet som biter  

• Forklar barnet tydelig at det ikke er greit å bite og at det gjør 

vondt å bli bitt.  

• Vis barnet det bitemerket det har forårsaket, og vis det det andre 

barnets smerte og gråt. Du må avpasse din opptreden overfor 

barnet etter barnets alder og utvikling. 

• Prøv å forstå hva det var som skjedde før bitingen. Vis alternative 

måter å handle på. «Spør heller om du får lov til å være med på å 

leke.» «Kom så skal jeg hjelpe deg.» 

• Unngå lange utgreiinger om det som har skjedd.  

• Del alltid barna opp i mindre grupper. 

• Sette en voksen på barnet som biter. Dette kan være et helt 

nødvendig tiltak, men er samtidig krevende for resten av 

barnegruppen og ansatte. Ta barnet først ut og sist inn. 

• Vis litt ekstra omsorg og bær aldri nag til barnet. Det vil være 

formålstjenlig å iaktta barnet nøye for å finne ut av hvorfor barnet 

biter - finn fram til barnets motiver for å bite. 

• Registrer hendelsen i en loggbok.  

Handlingsplan overfor foreldrene til barnet som er blitt bitt 

• Fortell foreldrene at barnet er blitt bitt. Beklag hendelsen. Si deg 

lei for at dere ikke alltid klarer å forhindre at slikt skjer. Unngå å 

legge ut om hendelsen i det vide og brede, vær forholdsvis 

kortfattet og effektiv. Fortell om handlingsplanen vi har.  

• Fortell foreldrene at det dessverre ikke er helt uvanlig at små barn 

biter hverandre. 

• Formidle at barnehagen gjør det de kan for å følge opp, og hindre 

biting. 



Handlingsplan overfor foreldrene til bitebarn 

• Innkall til samtale med foreldrene. Fortell foreldrene at barnet 

deres biter. Unngå å opptre anklagende eller opprørt. Fortell dem 

at det dessverre ikke er helt uvanlig at små barn biter hverandre, 

og litt om hva som kan være årsaker til biting. 

• Fortell hva som har skjedd og hva som er blitt gjort, og at 

episoden nå tilhører fortiden. Fortell foreldrene skal ikke 

konfrontere barnet med det som har skjedd når de kommer hjem.  

• Vis dem at du har forståelse for barnet deres, selv om du ikke 

godtar barnets oppførsel. Vis at du fortsatt har et godt forhold til 

barnet. 

• Foreldrene til barn som biter ofte, skal slippe å få en ny 

bitemelding på bordet hver bidige dag. Sørg for å opprettholde 

den gode dialogen med foreldrene.  

 

 

 

 


