
Hva gjør man hvis barnet 
ikke trives i barnehagen

Tips til personalmøte

• Har vi en kollektiv forståelse i min barne- 
hage på hva nulltoleranse og krenkelser er? 
Hvis ikke – hvordan kan vi jobbe med det?

• Er vi trygge på at alle foreldrene kjenner til 
lovverket om trygt og godt barnehagemiljø 
og hva det betyr?   

• Hvordan har dere informert foreldrene om 
barnehagens rutiner rundt oppfølging av 
aktivitetsplikten?  

• Hvilke rutiner har dere i barnehagen for  
å involvere foreldrene i arbeidet med  
oppfølging av aktivitetsplikten?

• Hva innebærer aktivitetsplikten for meg som 
assistent, fagarbeider, pedagog eller styrer?  

• Hva gjør jeg hvis en forelder kommer til  
meg og sier at barnet deres ikke trives i  
barnehagen?  

Tips til foreldremøte

Tidsomfang: 2 timer 

Tema: Trygt og godt barnehagemiljø 
- hvordan kan foreldre bidra?

Her er forslag til innhold på et foreldremøte i 
barnehagen, der både ansatte og foreldre 
deltar.

•  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

Nedenfor finner dere refleksjonsspørsmål til bruk i 
personalgruppene, samt opplegg til foreldremøter og 
SU-møte. 

Tips til 
barne-
hagene!



Til SU-møte

Informer om din barnehages rutiner for hvor-
dan dere jobber med aktivitetsplikten og hvor-
dan dere involverer foreldrene.

Diskusjon i SU:
• Hvordan kan vi gjøre barnehagenes aktivi-

tetsplikt bedre kjent i foreldregruppa i vår 
barnehage?

• Hvordan ønsker foreldre å bli involvert i akti-
vitetsplikten?

Bruk SU plakaten for videre arbeid med trygt 
og godt barnehagemiljø : https://foreldre-
utvalgene.no/fub/materiell/samarbeidutval-
get-su-materiell/

foreldreutvalgene.no

Praktisk økt - alternativ A:

Hva gjør vi i barnehagen når et barn ikke har 
det trygt og godt i barnehagen, og hvordan 
kan foreldrene involveres?  
Informer om din barnehages rutiner for hvor-
dan dere jobber med aktivitetsplikten og hvor-
dan dere involverer foreldrene.
Se FUB sin film «Hva gjør man viss barnet ikke 
trives i barnehagen» 

Diskusjon i gruppene:
• Hva er viktig for deg når barnet ditt ikke har 

det trygt og godt i barnehagen?
• Hvordan ønsker du å bli involvert i aktivitets-

plikten, hva er viktig for deg som forelder?

 
Praktisk økt – alternativ B:

Se filmen om Iben som ikke får være med i 
leken, (varer i 4 min.) og velg dere ut 2-3 av 
spørsmålene nedenfor og diskuter i gruppene: 
https://www.reddbarna.no/skole/ingenutenfor/
rollemodeller/ 

• Hvordan kan dere bli gode på å oppdage og 
håndtere at barn blir utestengt fra lek?

• Hva ville du gjort hvis du oppdaget at ditt 
barn holdes utenfor?

• Hvordan kan dere bli flinkere til å si ifra hvis 
dere opplever at eget barn eller barna til 
andre blir utestengt fra lek?

• Hvordan kan dere passe på at dere ikke bi-
drar til å ekskludere lekevenner i «være med 
hjem»- situasjoner?

• Hvordan kan du bidra til å lære barnet ditt 
empati, anerkjennelse og inkludering gjen-
nom egne handlinger og egne ord?

• Barnehagen har ansvaret for et godt og 
trygt barnehagemiljø. Men hva kan dere 
foreldre gjøre for å hindre at noen barn ute-
stenges fra lek i barnehagen?

 


