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Informasjon til foresatte om "Grønne tanker – glade barn" 

 

Hole kommune jobber systematisk med å fremme psykisk helse og forebygge psykiske 

lidelser i tråd med anbefalinger fra folkehelseinstituttet.  

 

"Psykologisk førstehjelp" er et forebyggende tiltak som kan være til hjelp for alle barn. Det er 

nemlig lurt å lære seg å bli god til å takle vanskelige situasjoner og ubehagelige følelser tidlig 

i livet!  

 

Barna i Hole møter i dag prinsippene fra metoden "Psykologisk førstehjelp" på helsestasjonen 

og i skolehelsetjenesten, samt som eget undervisningsopplegg i barneskole, ungdomsskole og 

videregående skole. Barnehagene i Hole vil fra og med høsten 2016 ta i bruk verktøyet 

"Grønne tanker – glade barn" som er en del av serien "Psykologisk førstehjelp".  

 

"Grønne tanker – glade barn" skal hjelpe barna å forholde seg aktivt til egne følelser og lære 

seg å styrke de gode tankene for å dempe de negative følelsene i vanskelige situasjoner.  

Å være i stand til å forstå følelsesreaksjoner og regulere egne følelser er viktige ferdigheter 

for å fungere og takle en vanlig hverdag.  

 

Tenkebamsene Rød og Grønn er konkrete hjelpemidler som er sentrale i metoden. Tanker 

som skaper vonde følelser og trøbbel, kalles rødtanker. Tanker som skaper glede, trivsel og 

trygghet, kalles grønntanker. Måten vi tenker på påvirker våre følelser og handlinger. Vi kan 

reagere helt ulikt i akkurat samme situasjon avhengig av hva vi tenker om situasjonen.  

 

 
 

Hva ønsker vi av dere foreldre/foresatte? 

 

Å være foreldre handler i stor grad om å kunne håndtere egne følelser og behov for så å kunne 

møte barnets behov. Dette er ikke alltid like enkelt. Dere er barnas viktigste rollemodeller. 

"Perfekte foreldre" finnes ikke, våg å være i utvikling sammen med barnet ditt!  

 

Her er noen tips til hverdagen:  

 

 Spør om barnet kan vise/tegne/fortelle om tenkebamsene rød og grønn og hvordan 

man bruker dem. 

 Sett ord på følelser som viser seg i hverdagen (barnets, dine og andres). 
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 Hjelp barna å gjenkjenne og beskrive hva de kjenner i kroppen og sett ord på 

følelsene.  

 Vis interesse når barna sier hva de tenker og føler 

 Bruk begrepene rødtanker og grønntanker ofte nok til at de blir en del av barnas 

hverdagsspråk.  

 Sett ord på egne følelser, rødtanker og grønntanker når du tar deg selv i å overreagere 

eller gjøre noe litt dumt. Slik kan noen av hverdagens "småfeil" bli utgangspunkt for 

læring og barna kan se hvordan du som voksen håndterer vanskelige situasjoner.  

 

Tanker og følelser er en viktig del av hverdagen til barna og vi ønsker derfor å snakke med 

dere foreldre/ foresatte om tanker og følelser som barna uttrykker både hjemme og i 

barnehagen. Sammen kan hjelpe barna til å handle i tråd med Grønn. La oss snakke om 

tanker og følelser på samme måte som vi snakker om solkrem, hoste, skiftetøy, mat, soving, 

dagens aktiviteter, små og store hendelser.  

  

Tiltaket "Grønne tanker-glade barn" gjennomføres i samarbeid med Helseavdelingen i Hole 

kommune. Maxibarn-foreldre vil få mer informasjon om "Grønne tanker, glade barn" på 

Maxi-foreldremøte i høst. Det ligger også mer informasjon på its learning/ hjemmesiden til 

barnehagen. 

 

Alle er velkommen til å ta direkte kontakt med barnehagen, helsesøster  eller 

kommunepsykologen hvis dere opplever at barnet det vanskelig, eller dere ønsker veiledning i 

bruk av "grønne tanker – glade barn". Det er lettere å hjelpe hvis vi kommer tidlig inn, så ta 

kontakt så tidlig som mulig.  

 

For mer informasjon ta kontakt med kommunepsykolog Eline Røed-Bottenvann 

Telefon:  32 16 12 25 
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Målsetningene med tiltaket er: 

 Å stimulere barns tanke- og følelsesbevissthet. 

 Å styrke barns evne til egenomsorg, empati og god atferd. 

 Å hjelpe barn som har problemer med sinne eller engstelse 

 Å utvikle gode holdninger til seg selv og andre i barnehagen. 

 Fremme trivsel og et godt barnehagemiljøet både for barna og de voksne.  

 

Læringen foregår gjennom samtale, refleksjon og lek knyttet til gjennomgang av materiellet. 

Tiltaket er en del av serien Psykologisk førstehjelp og materiellet er utviklet av 

psykologspesialist Solfrid Raknes. Grønne tanker – glade barn har god teoretisk forankring i 

etablert kunnskap om grunnleggende utviklingspsykologi og kognitiv atferdsterapi. 

Materiellet tilpasset aldersgruppen 4-7 år, men med tilpasning er grunnprinsippene 

anvendelige også på de minste barna.  

Materialet som brukes består av:  

 En veileder til dem som utøver "grønne tanker- glade barn"  i barnehagen. 

 En flippover som kan brukes i barnehagens samlingsstunder 

 Boken: Sint og glad i barnehagen. 

 To grønne og to røde bamser 

 Digitalt læremateriell som finnes på www.salaby.no    

Tema Målsetning 

1. Grønne og røde tanker Lære om tanker og at noen tanker er hjelpsomme og andre mindre 

hjelpsomme. 

2. Følelser  Lære om ulike følelser, hva en trenger når en har en type følelse og 

hvordan man kan se på andre hva de føler. 

3. Sjef i deg selv Lære at følelsene har ulik styrke, at alle følelser er lovlig, og at man ikke 

trenger å la følelsene bestemme alt. 

4 og 5. Glede og grønne tanker Lære om glede, hvordan man gjenkjenner glede, hva som skaper glede og 

hvordan tanker kan skape glede. 

6. Sint Lære om hvordan man kan gjenkjenne sinne og at det er bra at man kan bli 

sint. 

7. For å bli mindre sint Lære at noen ganger når man blir sint er det en overreaksjon. De lærer 

hvordan noen tanker forsterker sinne, og hva de kan gjøre for å roe seg ned 

når det trengs. 

8. Redd Lære å gjenkjenne redsel. De lærer at det er bra å bli redd for unngå farer. 

9. For å bli mindre redd Lære at man kan bli redd selv om situasjonen ikke er farlig, og hvilke 

tanker som kan hjelpe en til å være mindre redd. 

10. Trist Lære hvordan de kan gjenkjenne tristhet. 

11.  For å bli mindre trist Lære om trøst og omsorg for seg selv og andre 

12. Flau Lære hvordan de kan gjenkjenne flauhet og at alle kan bli flaue av og til. 

13. For å bli mindre flau Lære at det er lett å bli for selvkritisk og at man kan bli flau selv om det 

ikke er noe å skamme seg over. 

14. Stolt Lære om hvordan de gjenkjenner stolthet og at det er sunt å dyrke 

mestring. 

15. Hei, her kommer jeg Lære å starte barnehagedagen på en god måte 

16. Venting og tålmodighet Lære at tålmodighet er en dyd og noe man kan øve på å bli bedre til. 

17. Noe nytt Lære at en positiv innstilling til det som er nytt kan gjøre læring lettere. 

18. Ha det bra – med stil Lære at avslutningen betyr mye for hvordan man tenker tilbake på det som 

har vært. 

 

http://www.salaby.no/

