
Hvordan skape et trygt 
og godt barnehagemiljø?

Tips til personalmøte

• Hvordan kan foreldrene være en ressurs for 
å skape trygge, gode barnehagemiljø for alle 
barn?

•  Hvordan kan vi samarbeide med foreldrene 
for å få til dette? Konkretiser.

•  Foreldre er ulike, hvordan kan du få alle til  
å oppleve at de er viktige for barnas  
barnehagemiljø? Konkretiser  

•  Hvordan kan barnehagen legge til rette for 
gode foreldrenettverk? Ser dere noen  
muligheter eller utfordringer i dette? 

Tips til foreldremøte

Omfang: 2 timer
Tema: Hvordan skape trygge og gode 
barnehagemiljø for alle barn?
 
Her er forslag til innhold på et foreldremøte i 
barnehagen, der både ansatte og foreldre deltar.

Før man starter å planlegge foreldremøtet, kan 
man se FUB sin film «Fem tips til deg som skal 
på foreldremøte». Denne filmen kan også sendes  
ut til foreldrene før de skal på foreldremøte.

•  Velkommen – styrer rammer inn møtet

•  Informer om hva et trygt og godt barne- 
hagemiljø er, vis gjerne til lovverket og  
barnehagens egne planer

•  Praktisk økt – foreldre og ansatte blandes i 
smågrupper (se neste side for ulike 

 alternativer A-D, for praktisk økt)

Nedenfor finner dere refleksjonsspørsmål til bruk i 
personalgruppene, samt opplegg til foreldremøter.

Tips til 
barne-
hagene!



Praktisk økte – alternativ C:

Se på brosjyren «5 foreldretips for å skape 
vennskap»  https://foreldreutvalgene.no/fub/
materiell/foreldretips-om-vennskap/

Diskusjon i gruppene
•  Velg dere ut 1-2 av punktene og diskuter 

hvordan dere opplever at dere selv bidrar 
og følger opp. 

Praktisk økt – alternativ D:

Bruk Dialogmodellen og arranger et 
dialogmøte. Dialogmøte er et møte mellom 
ansatte og foreldre hvor en samarbeider om å 
forebygge, stoppe og følge opp mobbing.

Les om hvordan du forbereder, gjennomfører 
og følger opp et slikt møte her: 
www.dialogmodellen.no

Praktisk økt - alternativ A:

Hvordan kan foreldre bidra til et trygt og godt 
barnehagemiljø?
Se FUB sin film «Hvordan skape et trygt og 
godt barnehagemiljø»

Diskusjon i gruppene:
•  Hva er et trygt og godt barnehagemiljø for 

mitt barn?
•  Hvordan kan jeg som forelder bidra til 

å skape et trygt miljø for alle barna i 
barnehagen? 

 
 

Praktisk økt – alternativ B:

Hva kan jeg som forelder gjøre?
Se FUB sin film «Hvordan skape et trygt og 
godt barnehagemiljø»

Velg 2-3 av påstandene under og diskuter i 
gruppene:
•  Jeg inviterer ulike barn med hjem.
•  Jeg støtter barnet mitt med å leke på tvers 

av barnegruppa i barnehagen
•  Det er lett å vite hvem man skal invitere til 

bursdag i barnehagen slik at ingen blir  
utenfor.

•  Jeg hilser på andre barn og foreldre når jeg 
er i barnehagen

•  Hvordan kan jeg som voksen være en god 
rollemodell for barna?

•  Jeg syns det er lett å si ifra til andre hvis 
mitt barn ikke har venner eller trives i  
barnehagen

•  Hva kan jeg som foreldre gjøre for å bry 
meg om alle barn slik at vi kan bygge laget 
rundt barna i vår barnehage
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