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PBL Mentor HMS og Psykososialt barnehagemiljø

I dette webinaret vil vi gå gjennom:

• Psykososialt barnehagemiljø og internkontroll

• Risikovurdering av psykososialt barnehagemiljø

• Aktivitetsplikten (§ 42-43 i barnehageloven)

• Åpent for spørsmål



Psykososialt barnehagemiljø 
(Kap 8 i barnehageloven)

• Hensikt:

-Barn skal ha et trygt og godt barnehagemiljø.

• Ansvar:

-Barnehageeier har ansvar for at barnehagen

følger loven.

-Alle ansatte har en plikt til å følge med på at barna

har det trygt og godt i barnehagen.



PBL Mentor HMS



Risikovurdering: psykososialt barnehagemiljø

Eksempler på områder for risikovurdering

• Kunnskap og holdning
➢ Manglende kunnskap og ulik holdning hos ansatte om hva som er krenkende atferd mot barn

• Organisering
➢ Mangel på plan for hvor de ansatte skal være i de ulike aktivitetene
➢ Mangel på plan for gruppesammensetning av barna

• Personalet og bemanning
➢ Stor utskifting av personalgruppen
➢ Hyppig og/eller manglende bruk av vikarer

• Foreldresamarbeid
➢ Manglende samarbeid med foreldre
➢ Konflikt mellom foreldre og ansatte
➢ Manglende tilgjengelighet fra ansatte til foreldre







Aktivitetsplikten 

• ALLE skal følge med på hvordan barna har det.

• ALLE skal melde fra til styrer ved kjennskap eller mistanke om.



• Plikt til å følge med

• Plikt til å varsle

• Plikt til å undersøke

• Plikt til å sette inn tiltak

• Plikt til å utarbeide en plan

Aktivitetsplikten 



• For å dokumentere tiltak som settes inn i saker der barn ikke har det trygt og godt i barnehagen, 
er det krav om en skriftlig plan.

• Planen skal som minimum inneholde dette:

➢Hvilke problemer tiltakene skal løse

➢Hvilke tiltak barnehagen har planlagt

➢Når tiltakene skal gjennomføres

➢Hvem som skal gjennomføre tiltakene

➢Når tiltakene skal evalueres

Dokumentere aktivitetsplikten



Forslag til mal for aktivitetsplan



Delpliktene i aktivitetsplikten



Aktivitetsplan fortsetter……



Aktivitetsplan fortsetter……
Hva skal gjøres: Tiltak: Dato: Ansvarlig:

1: Følge med Eks: Jevnlig observasjon av barn i ulike 
situasjoner. Ta opp på avdelingsmøter. 
Personalet må informere og reflektere 
sammen.
Jevnlige barnesamtaler og kontakt med 
barnas hjem

2: Melde fra Eks: Foreldre, annet personale, barn
Til styrer, evt til eier

3: Undersøke Observasjoner, samtaler

Problembeskrivelse: Eks: Gutt holdes utenfor i lek

Mål: Hovedmål: Gutten skal føle seg inkludert og 
få være med i lek
Delmål: Lage lekegrupper

4: Tiltak og evaluering Systemnivå: Jobbe med sosial kompetanse, 
lage lekegrupper og lekevenner, små 
grupper på tur, i frilek inne og ute, tema om 
vennskap,
Individnivå: Tett oppfølging, kartlegge og 
observere i alle situasjoner. Både den/de 
som utsettes og den/de som utfører
Organisering og fysisk miljø: overganger, 
måltid, samlinger, lek
Dialog med barns hjem



Nasjonalt kunnskapssenter for 
barnehager
Telefon : 7555 3700
E-post: kunnskapssenteret@nkfb.no

PBL Mentor HMS

Telefon: 7555 3900

E-post: mentor@pbl.no

Facebook: PBL Mentor

Kontakt oss
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