
Velkommen til foreldremøte.



• Kort presentasjon

• Visma – app – kommunikasjon
-tillatelse til bilder - der må gi samtykke i appen
- om dere ikke har varling på, kan det aktiveres i innstillinger på tlf.

(For å kunne aktivere de nye tjenestene, må dere sannsynligvis logg ut/inn en gang. 
Nederst på skjermen vil det da stå Dagbok. For å aktivere samtykke, logg inn i App, 
klikk på barnet og åpne fanen Samtykker.)

• Årsplanen vår skal godkjennes av SAU før den  legges på  hjemmesiden vår –
Helgelandsmoen barnehage
(- brukernavn:  HBforeldre passord: Moen 1920)



Smittevern – covid 19

• Gode på korte leveringer
• Flinke til å bruke sprit

• Veileder om smittevern i barnehager – gult nivå;
1. Ingen syke skal møte i barnehagen
2. God hygiene og forsterket renhold
3. Kontaktreduserende tiltak

Unngå fysisk kontakt mellom ansatte 
Hele avdelinger regnes som en kohort 
Faste ansatte per kohort 
Unngå trengsel og store samlinger 
Foresatte må holde en meters avstand til ansatte og andre foresatte.
Økt bruk av utetid 
Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter

To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen (fortrinnsvis ute). Kohortene kan passere hverandre og være kortvarig i 
samme rom (inntil 15 minutter). 
Kohortene (som ikke samarbeider) kan oppholde seg i samme rom, såfremt det kan være minimum to meters avstand mellom kohortene over lengre 
tid.
Kohortene (som ikke samarbeider) bør ha ulike områder å leke i ute. Disse kan bruke uteområder etter hverandre og det er ikke nødvendig å 
rengjøre områdene før bytte. Flere kohorter kan være ute samtidig. For å holde avstand mellom kohortene, kan lekeplassen deles i soner. 
Kohortenes sammensetning kan endres ukentlig etter en helg. 



Når skal barn, foresatte og ansatte ikke
møte i barnehagen?

• Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes 
hjemme inntil tilstanden er avklart.
Det er viktig at barn som får symptomer på luftveisinfeksjon når de er i 
barnehagen blir hentet så fort det lar seg gjøre. 

• Barn og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke 
møte i barnehagen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn og 
ansatte kan komme tilbake til barnehagen når de føler seg friske og feberfri, selv 
om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner

• Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19
• Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med 

bekreftet covid-19:

• Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon skal ikke møte i 
barnehagen sammen med barna, og må finne andre løsninger for følging og 
henting av barna. (eks. ringe og avtale levering ved porten, eller inngangen)

• Kan bli behov for behovskartlegging
• Spørsmål???



Samarbeidsutvalget

• Består av; 
Alvestua: Anne-Karin Ose Austad
Kongsgården: Hanne Lehne?
Trollkroken: Sjur Vidje
Personalet: Martine, Toril N og Nina
Eier: Nils Herman Kiær (politiker)
+ Live
Ta gjerne kontakt dersom det er noe dere 
ønsker vi skal drøfte. Referat legges på 
hjemmesiden.



Læringsmiljøprosjektet 
2020/2022



Fakta
• De aller fleste elevene trives på skolen og har noen å være sammen 

med, viser Elevundersøkelsen 2017. 
• Samtidig oppgir 6,6 prosent av elevene at de blir mobbet i en eller 

annen kombinasjon av medelever, digitalt eller av voksne, to til tre 
ganger i måneden eller oftere. 

• Flere undersøkelser viser også at barn opplever å bli plaget av andre 
barn i barnehagen. 

• Mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever mobbing i 
form av for eksempel gjentatt utestenging fra lek, viser forskning. 



• Udanningsdirektoratet (Udir) er prosjekteier

• LæringsMiljøSentret startet prosjektet i 2013, på 
oppdrag fra Udir . 

• Regjeringen har fremmet forslag om 
ny mobbelov i barnehagen, som etter planen 
innføres høsten 2020. Utsatt til våren 2021. –
Ønsker å styrke systematisk forebygging og 
innfører en aktivitetsplikt i barnehagen. (følge med, 

gripe inn, varsle, undersøke, sette inn tiltak)

• Se hele utdanningsløpet, barnehage – skole,  i 
sammenheng. 



Rekruttering – hvem er med?
• Læringsmiljøprosjektet retter seg mot barnehager og skoler i 

kommuner der skolene har hatt en eller flere av følgende punkter:

- høye mobbetall over tid (Elevundersøkelsen)

- flere kompliserte mobbesaker

- skoler der fylkesmannen har mottatt klager på 
læringsmiljøet

• Barnehager som sokner til de deltakende skolene får 
tilbud om å være med i prosjektet



Hvem deltar i prosjektet

18 kommuner i Norge
Totalt i landet: 35 skoler og 18 barnehager

Hole kommune: 
Vik skole og Røyse skole, 
Helgelandsmoen barnehage og Løken barnehage



Hovedmål med prosjektet

• Å sikre gode og trygge 
barnehage- og skolemiljø uten 
mobbing og andre krenkelser.



Delmål

• Økt kompetanse hos ansatte om forebygging, 
avdekking og håndtering av mobbing og andre 
krenkelser

• Forebygge utviklingen av alle former for 
negative handlinger slik at dette ikke utvikler seg 
til et uheldig samhandlingsmønster som 
resulterer i mobbing over tid. 

• Barn og foreldre skal involveres og være 
aktive deltakere i prosjektet.

• KPPTskal støtte barnehager og skoler i arbeidet 
med å utvikle trygge og gode læringsmiljø.



Definisjon

• «Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som 
hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull 
person i fellesskapet og muligheten til medvirkning.» I Lund 
m.fl. Hele barnet, hele løpet: Mobbing i barnehagen (2015)

• Barnehagebarn er i en tidlig fase når det gjelder kognitiv, 
sosial og emosjonell utvikling. Derfor velger man å bruke 
begrepet mobbeatferd i stede for mobbing. 

• Barn kan dytte, bite og slå. Dette er en del av utviklingen til 
barn, og er ikke nødvendigvis mobbing. Men dersom barnet 
ditt gang på gang blir plaga eller erta, bør du ta opp dette med 
barnehagen. 

https://www.reddbarna.no/sitat-rollemodeller-mobbing-simple-module?iid=1358482&pid=RB-Modules-Files.Native-InnerFile-File


Hvordan
• Fagsamlinger
• Kurs/opplæring
• To faste veiledere fra LMS 
• Fast punkt på alle møter vi har i barnehagen
• Barneintervju – 4- og 5-åringer (tillatelse fra foreldrene)
• Ståstedsanalysen - ansatte
• Foreldreundersøkelsen (ny 1. november)
• Foreldresamtaler
• Veiledning i hverdagen
• Observasjoner og refleksjoner
• Ansatte som er aktive, varme, engasjerte, sensitive, er 

der barna er, støtter og veileder, er gode rollemodeller



Tema sider på nett

• https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/

• https://www.reddbarna.no/rollemodeller

• https://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/

• https://www.fubhg.no/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/
https://www.reddbarna.no/rollemodeller
https://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/
https://www.fubhg.no/


Filmer

• https://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage
/mobbing/filmer-boker-og-
verktoy/filmer/film-om-mobbing-i-
barnehagen-article127494-21342.html

https://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/filmer/film-om-mobbing-i-barnehagen-article127494-21342.html


Podcast
• Barnesyn og mobbing - Ingrid Lund 

Hvordan vi forstår barn, deres atferd og følelsesuttrykk virker inn på hvordan vi 
handler når mobbing skjer. Her får du en podcast med noen gode råd for hva du kan 
gjøre når atferd og relasjoner utfordrer.

• Dialogmøte - Anne Helgland 

Dialogmøte blir beskrevet slik at alle som ønsker å bli kjent med både form og innhold 
kan få ett innblikk i møtets mange muligheter.

• Samtale mellom forsker og styrer 

Forsker Anne Helgeland og styrer Andreas Lund Moseid har en samtale om det å være 
leder i en barnehagen med fokus på holdninger, kunnskap og handlinger i arbeidet 
mot mobbing.

• Mobbing i barnehagen 

Kan egentlig barnehagebarn mobbe hverandre, og hvordan skjer det? Hva skal 
barnehageansatte gjøre med mobbingen? Med professor Ingrid Lund og fag- og 
kvalitetsdirektør Pia Paulsrud.

https://dialogmodellen.no/ressurser/
https://dialogmodellen.no/ressurser/
https://dialogmodellen.no/ressurser/
https://shows.pippa.io/5ca73b1ee061b6670b629d28/episodes/25-mobbing-i-barnehagen


Snurr Film

• https://www.reddbarna.no/Media/Aa-bygge-
gode-relasjoner-mellom-barn.mp4

https://www.reddbarna.no/Media/Aa-bygge-gode-relasjoner-mellom-barn.mp4


Refleksjon

• Hvis ditt barn skulle blitt kløpet og slått i barnehagen, hvordan tror du at du hadde reagert? 

• Hvordan ville du reagert dersom det var noen som sa ifra om at ditt barn kløp eller slo  et annet 
barn?  

• Snakk sammen om hvordan dere kan håndtere situasjoner der barn slår, klyper eller krenker 
hverandre, og hvordan dere kan ivareta alle  involverte barn på en god måte.   

• Johannes fortalte mammaen sin hva som hadde skjedd. Hvordan kan du bli flinkere til å 
tilrettelegge for at barnet ditt forteller om det positive som skjer i barnehagen, men også om det 
som kan være vanskelig? 

• Hva kan foreldre og barnehagen gjøre for å bygge gode relasjoner mellom barna i barnehagen?

• NB! Eksempler og fiktive situasjoner – ikke bruke navn på barn eller foreldre i bhg.


