
 
 

Prosedyre – Barnehageloven kap. 8, Psykososialt barnehagemiljø 

Aktivitetsplikt for å sikre at barn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø  

Alle som arbeider i barnehagen har plikt til å gripe inn ved krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller trakassering. Plikten til å gripe inn 

inntrer umiddelbart ved krenkelser, mens aktivitetsplikten handler om å følge opp tilfeller der ett eller flere barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. 

Hva Hvordan Når Ansvar 
 

 

 

 

 

Plikt til å følge 

med 

 

 

 

Plikt til å melde 

fra  

 

 

 

 

 

Alle ansatte blir informert om kap. 8 og aktivitetsplikten.  

Alle foreldre blir informert om kap. 8. Ved oppstartsamtalen. 

Foreldrerådet og samarbeidsutvalget blir informasjon om prosedyren og 

hvordan barnehagene jobber forebyggende. 

 

Personalet har daglig ansvar for å følge med på om barna har et trygt og 

godt barnehagemiljø. Det er viktig at personalet følger med på hvordan 

enkeltbarn har det i tillegg til å følge med på gruppedynamikken.   

 

 

Alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til styrer dersom en får 

kjennskap eller mistanke om at et barn ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø. Bruk meldingsskjema.  

 

Styrer skal melde fra til barnehageeier i alvorlige tilfeller. 

 

Ved mistanke om eller kjennskap til at en som jobber i barnehagen utsetter 

et barn for krenking skal styrer ha beskjed straks.  

Styrer skal melde fra til barnehageeier. 

Ved oppstart  

 

Første møte 

 

 

Daglig 

 

 

 

 

Så raskt som det er 

rimelig 

 

 

Når det oppstår  

 

Når mistanke eller 

kjennskap oppstår 

 

Styrer 

 

Styrer/enhetsleder 

 

 

Alle ansatte og personer som 

regelmessig oppholder seg på 

barnehagen. 

 

 

Alle ansatte og personer som 

regelmessig oppholder seg i 

barnehagen. 

 

Styrer 

 

Alle ansatte og personer som 

regelmessig oppholder seg i 

barnehagen. 

 



 

 

Aktivitetsplikt forts.  

Hva Hvordan Når Ansvar 

 Ved mistanke om eller kjennskap til at styrer i barnehagen utsetter et barn 

for krenking, skal barnehageeier varsles umiddelbart av den som har fått 

mistanke eller kjennskap til forholdet. 

Når mistanke eller 

kjennskap oppstår 
Alle ansatte og personer som 

regelmessig oppholder seg i 

barnehagen. 
-Plikt til å 

undersøke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ved mistanke om eller kjennskap til at et enkeltbarn eller flere barn i en 

barnegruppe ikke har et trygt og godt barnehagemiljø skal barnehagen 

iverksette undersøkelse. Pedagogisk leder kaller inn til møte for å 

planlegge hvordan saken skal undersøkes.  

 

Hvis barnet selv eller foreldrene sier ifra om at de mistenker eller mener at 

barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø skal barnehagen iverksette 

undersøkelse. Pedagogisk leder kaller inn til møte for å planlegge hvordan 

saken skal undersøkes. 

 

Undersøkelsen må være reel og egnet til å finne ut hva som er problemet. 

Det er avgjørende at personalet under samtaler med barn klarer å finne ut 

hva som er barnets perspektiv på situasjonen og forstå barnets opplevelse. 

 

Eksempler på hvordan en sak kan opplyses: samtaler, observasjoner og 

sosiogram.  

 

Det må vurderes om barnehagen må søke hjelp hos andre instanser som 

helsevesenet eller barneverntjenesten. 

 

Dersom undersøkelsen viser at et enkeltbarn eller flere barn i en 

barnegruppe ikke har det trygt og godt i barnehagen skal barnehagen sette 

inn tiltak som retter opp dette. Det samme gjelder hvis barnet eller 

foreldrene mener at det ikke er et trygt og godt barnehagemiljø.  

Når mistanke/ 

kjennskap oppstår 
Pedagogisk leder og styrer.  



 
 

Aktivitetsplikt forts.  

Hva Hvordan Når Ansvar 

-Plikt til å sette inn 

egnede tiltak  

 

 

 

Det skal lages en skriftlig aktivitetsplan. 

 

Aktivitetsplanen skal inneholde: 

a) Hvilket problem tiltaket skal løse 

b) Hvilket tiltak barnehagen har planlagt 

c) Når tiltakene skal gjennomføres 

d) Hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene 

e) Når tiltakene skal evalueres  

 

Barnehagen må velge tiltak ut fra faglige vurderinger av hva som er 

egnede tiltak. Tiltakene skal være kunnskapsbaserte. 

 

Barnehagen skal sørge for at barn og foreldre blir hørt i utarbeidelse av 

tiltaksplanen.   

 

Barnehagens plikt til å sette inn tiltak løper så lenge barnehagen ikke 

har et trygt og godt barnehagemiljø, men at aktivitetsplikten samtidig 

er oppfylt så lenge barnehagen gjør alt som med rimelighet kan 

forventes for at banet skal kunne ha et trygt og godt barnehagemiljø.  

 

Tiltak skal settes inn 

både i situasjoner 

som gjelder 

enkeltbarn og i 

situasjoner der flere 

barn i en 

barnegruppe ikke har 

det trygt og godt.  

Pedagogisk leder 

Styrer 

Enhetsleder 
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