
Velkommen til foreldremøte i 
Helgelandsmoen barnehage! 



Programmet 

• Presentasjon av de ansatte 

• Årsplan og praktisk info 

• Transponder – app 

• «Snakke» 

• Psykologisk førstehjelp 

• Bygge selvfølelse  i en travel hverdag v/Pia 

• Avdelingsvis 



Årsplan 

• Arbeidsredskap for personalet 

• Dokumenterer barnehagens valg og 
begrunnelser  

• Viser hvordan barnehagen vil arbeide for å 
omsette rammeplanens formål og innhold til 
pedagogisk praksis 

• Blir lagt på hjemmesiden vår.  

• Frist 1. oktober 

 



Praktisk informasjon 

• Lite hefte med nyttig informasjon som deles ut 
til dere foreldre. 

Praktisk informasjon 



App: Transponder SMS 



«Snakke» 



Rammeplan 2017 for barnehagene 

• R17, s.11 Gjennom den daglige og nære 
kontakten med barna er barnehagen i en sentral 
posisjon til å kunne observere og motta 
informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. 
Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn 
kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og 
seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan 
forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne 
til opplysningsplikten til barnevernet, jf. 
barnehageloven § 22. 

 





Opplæringsprogrammet er utformet som en 
læringsplattform med flere deler 

• SNAKKELab er filmer til bruk i diskusjoner og 
opplæring 

• SNAKKEsim et simuleringsbasert læringsspill 
om samtaler med barn 

• LærMer er fagstoff med nyttig kunnskap i 
hjelperes møte med barn det oppstår en 
bekymring for. 

 



Vil du vite mer? 

• www.rvts.no 

• www.Snakkemedbarn.no 

• Eller spør oss 

 

http://www.rvts.no/
http://www.snakkemedbarn.no/


 
 

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP 
GRØNNE TANKER – GLADE BARN 

I HOLEBARNEHAGENE 
 

Eline Røed-Bottenvann 

Psykologspesialist/Kommunepsykolog 

 

 



Et verktøy laget for at barn, ungdom og familier 
skal bli bedre til å hjelpe seg selv i vanskelige 
situasjoner. 

 
Hva er psykologisk førstehjelp? 

 



• Materiale som kan brukes for å stimulere 
barns tanke- og følelsesbevissthet.  

• Styrke barns evne til egenomsorg, empati og 
god atferd. 

• Utvikle gode holdninger til seg selv og andre i 
barnehagen 

• Fremme trivsel og et godt barnehagemiljø  

 



• Små barns psykiske helse formes av den 
daglige omgang de har med andre mennesker.  

 

• Desto mindre barna er, desto mer har vi å 
vinne på å investere i dem. 



Risikofaktorer 
• Vansker på skolen.  

• Mobbing.  

• Sosial isolasjon.  

• Foreldrekonflikt/skilsmisse.  

• Forhold i familien som psykiske vansker, 
rusmisbruk, mishandling og overgrep.  

• Flyktninger og innvandrere med traumatiske 
opplevelser og/eller utfordringer knyttet til det å 
etablere seg i nytt land og ny kultur.  

• Biologisk og genetisk sårbarhet 

 



Beskyttelsesfaktorer 
• God og stabil omsorgssituasjon 

• God kommunikasjon i familien 

• Varm, støttende, konsekvent oppdragelse (autorativ) 

• Evne til å regulere følelser, roe seg ned, konsentrere 
seg 

• Opplevelse av mening og mestring 

• Godt selvbilde 

• Sosiale ferdigheter, venner, god tilhørighet, trygge og 
stabile sosiale relasjoner 

• Interesser, fysisk aktivitet og aktiv lek fra tidlig alder 





Ryddejobb i tanker og følelser 

Ine dytter Lars 
som står foran i 
køen ved sklia . 

Sint, frustrert, trist 
Ine venter på tur 
ved sklia 

Det blir aldri min 
tur. Jeg klarer ikke 
vente.  

Atferd Situasjon Tanker Følelser 



Hva skjer hvis vi finner andre tanker? 

Ine dytter Lars 
som står foran i 
køen ved sklia . 

Sint, frustrert, trist Ine venter på 
tur ved sklia 

Det blir aldri min 
tur. Jeg klarer ikke 
vente.  

Atferd Situasjon Tanker Følelser 

Ine venter på 
tur ved sklia 

Jeg kan øve på å 
vente. Jeg kan leke 

mens jeg venter. 
Jeg kan klare det! 
Nå er jeg tålmodig 

Mindre sint, 
frustrert, trist. 

Glad? 

Ine står roligere 
og synger mens 
hun venter på 

sin tur 



Hvordan brukes materialet i 
barnehagen? 

• Grønne og røde tenkebamser 

• Flippover til samlingsstunder 

• Boken: «Sint og glad i barnehagen» 

• Digitalt læringsmateriell: 

– http://solfridraknes.no/ 

– Grønne tanker i Salaby 

– App: «Glade maur» 

 

 

http://solfridraknes.no/
http://solfridraknes.no/


 



DET VIKTIGSTE:  
som en del av hverdagen 

• Hjelp til å regulere og roe ned negative 
følelser 

• Hjelp til å stimulere og øke positive følelser 

• Hjelp til å organisere og gjenkjenne følelsene 
(hva skjer i kroppen, hvordan uttrykke). 

• Hjelp til å sette ord på følelser (egne og 
andres) 

• Hjelp til å sette følelsene i sammenheng med 
situasjon, tanker, behov og handling 



Mer info? 
• Ta kontakt med de ansatte i barnehagen eller 

helseavdelingen i kommunen. 

• Eller se hjemmesiden vår 
                                    



Helgelandsmoen barnehage 

Helsesøster Pia Frog Mandt 
September 2018 



BARNETS SELVFØLELSE 



Hvilke følelser har vi? 
 



Glad 

Trist 

Sint Skam 

Redd 







 
 

3.Selvfølelsen 
 
 

2. Det du gjør å 
sier utad 

 
 

1.Følelsen av deg 
selv på innsiden. 

 
 
 
 
 
 
 



Hverdagseksempel 
Pappa og Petter 4 år 

• Her føler pappa på ett 
stress og redsel for at 

sønnen ikke spiser nok. 

• Pappas følelser 
dominerer og han 
klarer ikke forstå 

følelsene til Petter 

• Her øker de vanskelige 
følelsene til Petter 

 

 

- Jeg vil ikke spise 
- Du skal spise før du får lov 

til å leke 
- Nei!!! 

- Alle barn må spise, du og! 
- Jeg vil ikke 

- Du skal 
- Nei! 



Pappa og Petter 4 år 

 • Her snur pappa 
situasjonen ved at 
Petter føler seg forstått 

• Pappa bruker tid på å 
speile, godta og forstå 
Petters følelser 

• Pappa kontrollerer sine 
egne følelser og får da 
regulerte Petters 
følelser 

-Nei, jeg vil ikke spise!! 
Ok, nei, jeg skjønner det. 
Du har ikke lyst til å spise. 

-Nei!! 
-Ble du sint da jeg sa du 

måtte spise? 
-JA 

-Ok, ja, jeg forstå.. Det var 
sikkert litt irriterende hvis 

du ikke var sulten. 
-Jeg vil ut å leke nå! 

-Å, ja, det er det du vil ja, da 
skjønner jeg godt at du ble 
sint… Du hadde gledet deg 

til å leke..  
-Ja… 



Fem bud for bygging av selvfølelse hos 
barn: 

1. La barnets behov være en guide for dine 
handlinger 

2. Vær større, sterkere og klokere enn barnet 

3. Glem aldri å være varm og snill 

4. Gled deg over mestring og aksepter feil 

5. Våg å være i utvikling sammen med barnet 

 


