
Undersøkelse av trygt og godt barnehagemiljø. 

Barnehageloven § 1 og § 2 innebærer at barnehagene er forpliktet til å skape trygge og gode barnehagemiljøer. Barnehagene skal 

forebygge, avdekke og håndtere mobbing eller andre type krenkelser. § 3 omhandler barnets medvirkning og fastsetter blant annet at barnet 

selv skal få gi uttrykk for hvordan de har det i barnehagen. 

 

Barnets navn:  Født: Dato opprettet undersøkelse: 

   

 

Hva skal undersøkes?  

 

Hvordan er styrer varslet ? 
Når? 
 

 

 

Dokumentasjon av undersøkelsesfasen 

Plikten til å undersøke betyr at barnehagen skal undersøke barnets subjektive opplevelse av sitt barnehagemiljø. Undersøkelsene har som formål å få frem fakta 

om situasjonen og hva som påvirker hvordan barnet opplever miljøet.. Basert på hva barnehagepersonalet avdekker skal det videre vurderes å sette inn tiltak for å 

rette opp i varslet forhold.  

Samtale med involverte barn(individuelt/eventuelt med foreldre)  
  

Observasjon (Punktobservasjon og systematisk over tid) 
   

Kartlegging (f .eks bruk av sosiogram og andre kartleggingsverktøy) 
 

 

Konklusjon fra undersøkelsen: 
(konklusjon innen 7 dager) 

 

Behov for tiltak? 
 

 Ja, aktivitetsplan utarbeides og deles med de 
foresatte : 

Møtedato:  

 Nei, saken avsluttes og begrunnelse gis i dialog med foresatte. Dato:  



 

Aktivitetsplan              

Aktivitetsplikt for å sikre at barna i barnehagen har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. 

 Når et barn sier at det ikke har det trygt og godt, skal barnehagen så langt den finner egnede tiltak sørge for at barnet får et trygt og godt 

           barnehagemiljø. Det same gjelder når en undersøkelse viser at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. 

 

Barnets navn:  Født: Dato opprettet: 

   

 

Hvilket problem skal tiltakene 
løse: 

(Hva sier barnet? Barnets subjektive opplevelse skal legges til grunn. Barnehagen skal sørge for at barnet blir hørt.) 

 

Hovedmål:  

 

Dokumentasjon av tidligere tiltak (stikkord kan være delpliktene: følge med, gripe inn og varsle): 

 
 

 

Skriftlig plan for tiltak: 
(Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i 
barnehagens vurdering av tiltak, og tiltakene skal være 
forankret i det undersøkelsen avdekket) 

Ansvarlig: Startdato: 
 

Evaluerings 
dato: 
Sett dato maks 
4 uker frem 

Evaluering:  
Konkret om effekt og videre tiltak (nye tiltak, 
videreføring eller avslutning).  

     

     

     

     

 

 



Barnets stemme: Gjennomgått med 
barnet, dato:  

 Kommentarer fra barnet:  

Foresattes stemme: Gjennomgått med 
foresatte, dato:  

 Kommentarer fra foresatte:  

Hvis det er satt tiltak 
inn mot andre barn, så 
skal de informeres og 
få uttale seg: 

Dato:  Kommentarer fra involverte 
barn: 

 

Foresatte til involverte 
barn: 

Informert, dato:  Kommentarer fra involverte 
foresatte: 

 

 

Skrevet ut og arkivert Dato:  Av:  

Aktivitetsplan avsluttet. Dato:  Av:  

Rehabiliteringsfase 
En oppfølgingsprosess 
for både offer og 
utøver/utøvere, der 
reparasjon av relasjoner 
som gir gjensidig respekt 
for enkeltindividet er 
hovedmålet. 
Gjenoppbygging av 
trygghet og identitet. 

Dato:  Avtaler og 
oppmerksomheter i 
arbeidet: 
 
 
 
 
 

 

 

Signatur styrer:_______________________ 

 

 

Melde saken til barnehageeier/myndighet 

Hvis du eller barnet ditt mener at barnehagen ikke har gjort nok for at barnet har et trygt og godt barnehagemiljø, kan du melde saken til barnehageeier ved 

Oppvekstsjef. Utøvelse av myndighet på barnehageområdet forvaltes av Oppvekstsjef i Randaberg kommune. 

Før du melder saken til overordnet tilsynsmyndighet:  

● må du ha tatt opp saken med styrer i barnehagen  

● må det ha gått minst en uke fra du tok opp saken med styrer 

 

 

 



 

 

 


