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1) BARNSTRIVSEL I BARNEHAGEN: 

 

Hva handler barns trivsel om?  

 Det gode samspill der hvert enkelt barn blir sett bli sett og hørt, 

der personalet følger opp barnas initiativ og skaper gode 

rammer rundt barna 

 At barna opplever trygghet, omsorg, mestring og får utfordrende 

oppgaver  

 At barna har venner 

 Gjensidig kommunikasjon mellom foreldre og personalet og at 

foreldre får god informasjon slik at det for eksempel ikke glipper 

på det barna skal ha med seg eller forberede ved større 

engangshendelser  

 Nok tid, penger og bemanning 

 Foreldre som engasjerer seg i barnas barnehagehverdag 

 Å skape god selvfølelse 

 

Hva er det viktigste for foreldrene for at barna skal trives i 

barnehagen? 

 Trygghet 

 God dialog 

 Tillit mellom foreldre og personalet 

 Omsorg 

 Medvirkning 

 Inkludere alle 

 God dialog 

 Tilstedeværelse 

 Felles møtepunkter og felles mål for arrangement 

 Glade voksenansikt – viktig for både barn og voksne 

 Ikke avbryte barn i god lek 

 At personalet er bevisst at ikke alle passer inn i samme form 

 At personalet gir positive tilbakemeldinger 

 At barna blir hørt og sett 



 At barna får utfordringer 

 At personalet har nok tid til å se etter banet 

 At personalet leser barnets signaler 

 At personalet overholde taushetsplikt 

 At personalet ikke være dømmende 

 Dekke primærbehov 

 Lite kjønnsforskjeller 

 ”Vi vet at barna trives når de ikke vil være med hjem” 

 

Hva tror dere er viktigst for barna for at de skal trives?  

 Anerkjennelse,  

 Tid 

 Mestring 

 Å leke og ha noen å leke med 

 Å få venner, invitere venner hjem og å bli invitert i bursdag 

 Å få være den en er – at det er rom for å være forskjellig 

 Å få ros 

 Rom for personlige valg 

 At barna kan velge om de vil være ute eller inne 

 At det skapes fysiske områder med ulike aktiviteter hvor barna 

kan velge selv 

 At de voksne er trygge og har et imøtekommende kroppsspråk 

 At barna får utløp for kreativitet 

 Å bli tatt godt i mot 

 At det er rom og mulighet for å trekke seg tilbake å være privat 

 At barna er med å bestemme 

 At barna er med i leken 

 At de voksne er varme, engasjerte, deltar i lek og spiller rollespill 

 Fleksibilitet innenfor rammer 

 At de voksne gir forklaringer på det som blir gjort og gjerne 

repeterer slik st barna opplever mestring 

 At de voksne har gode ansikter 

 

Hvordan kan foreldrene sammen med personalet skape trivsel for 

barna?  

 Trygghet, 



 Inkludere alle  

 Møte behov 

 Variasjon 

 Delta i barnehagehverdagen – ”dugnad” 

 Framsnakking ved hente/bringe  

 Smile og si hei 

 At barn og voksne viser hverandre gjensidig respekt 

 Ikke spørre om fin dag – spør om noe konkret 

 Vise interesse for andres barn 

 Imøtekommenhet fra de ansatte og vise versa for å skape 

god dialog 

 Venner,  

 Nok voksne 

 Snakke godt om hverandre hjemme og i barnehagen 

 Trygge voksne 

 Personalet tar seg tid til å snakke med foreldrene 

 Framsnakking 

 Tid til tilbakemelding 

 Nok kompetanse og bemanning ift alder 

 Foreldrene kan skape nye relasjoner 

 Lage fellesskap i bhg 

 Kompetanse 

 Stabilitet 

 Voksne som trives 

 
 

2) SAMARBEID MELLOM FORELDRE OG BARNEHAGEANSATTE: 

Hva fremmer samarbeid mellom foreldre og barnehageansatte? 

 Raushet i relasjonene: 

 sørge for at det gis mer positive tilbakemeldinger enn 

negative 

 møte hverandre med en positiv holdning og en god 

tone 

 ta seg tid til hverandre 

 bli kjent med hverandre 

 gjensidig respekt  - tillit begge veier 



 engasjement fra begge sider 

 åpenhet og imøtekommenhet 

 Imøtekommenhet 

 Positivisme; gjensidig interesse og ros 

 Skape et godt klima:  

 Ufarliggjøring av det som skjer i barnehagen 

 Ufarliggjøring av foreldresamtalen; skape trygghet rundt 

disse samtalene 

 Tidlig og uformell kontakt 

 Barnets beste som utgangspunkt for samarbeidet 

 Klima for å våge å stille spørsmål 

 Klima for å bry seg om hverandre (hilse på alle, både 

voksne og barn – de voksne må være gode forbilder for 

barna) 

 At barnet er vitne til fremsnakking mellom personalet og 

foreldrene, gjerne også inkludere barnet i samtalen 

 Gjøre aktiviteter samme, for eksempel dugnad 

 Avklare forventninger 

 Organisatoriske faktorer: 

 Nok ansatte, også ved henting og bringing 

 Nok tid til samtale 

 Kommunikasjons og Informasjon: 

 God og nok informasjon (det er flere måter å 

kommunisere på, for eksempel digitale medier, bilder, 

fortellinger, film, hjemmesiden) 

 God informasjonsutveksling om barnet, informasjonen 

må gå begge veier 

 Klar og god kommunikasjon 

 Foreldre må ta initiativ og stille spørsmål 

 Være mottagelig for konstruktiv kritikk 

 Løsningsorientert kommunikasjon 

 Demme opp skyttergraver 

 Framsnakking av barnehagen (barn, foreldre, ansatte) 

og at dette går begge veier 

 Kompetanse hos de ansatte: 

 Trygghet hos personalet 



 Forståelse for at det enkelte barn har sine individuelle 

behov 

 Interesse for hvert barn 

 Fleksibelt personale 

 At alle de voksne på barnets avdeling kjenner det 

enkelte barn 

 Personalet må fortelle om barnehagedagen ut fra eget 

initiativ, og særlig om spesielle hendelser 

 Personalet møter foreldrene med smil og respekt 

 Personalet støtter foreldrene i det å bli kjent med 

hverandre 

 Alle ansatte er opptatt av 

foreldrene/foreldresamarbeidet 

 Foreldrenes ansvar: 

 Foreldre tar seg tid til en samtale og ikke alltid har det 

så travelt 

 Foreldre må være tydelige på at de ønsker å samarbeid 

med personalet og forvente at det settes av tid til dette 

 Foreldrene må være nysgjerrige og vise interesse for 

hva barna gjør i barnehagen 

 Aktiv foreldregruppa 

 Alle leser fagplaner og møter på foreldremøtene 

 Aktiv interesse hos foreldrene 

 

Hva hemmer samarbeid mellom foreldre og barnehageansatte? 

 Relasjonen foreldre og ansatte: 

 Tilpasning/tilrettelegging 

 Engasjement 

 Tid 

 Tydelighet 

 Manglende åpenhet 

 Manglende medvirkning 

 Bagatellisering 

 Lite dialog 

 Liten tid – begge veier 

 Ulike forventinger/ståsted 

 



 Personalets kompetanse: 

 At foreldrene ikke opplever trygghet 

 Opplever negative reaksjoner hos personalet når tar 

opp kritikk 

 Trygge ansatte – tillitsbyggende 

 Bli invitert til samarbeid 

 Foreldrene blir ikke møtt 

 Byråkrati 

 Mangel på ressurser/penger og frustrerte ansatte pga 

av disse manglene 

 Moralisering 

 Stempling av barn 

 Manglende informasjon 

 Stor utskiftning av ansatte 

 Foreldres holdninger/atferd: 

 Uhøflige foreldre 

 

Hvordan ivareta mangfoldet i foreldregruppen? 

 Sikre at alle forstår informasjonen som gis – tydelig, 

oversettelse 

 Bilder av foreldrene sammen med barna 

 Engasjement fra barnehagens ansatte om at foreldrene kan 

treffes 

 Kontaktnett mellom foreldrene 

 Lavterskel; legge til rette for at alle kan delta 

 Felles arena hvor alle opplever seg velkommen – nok tid 

 Arenaer for både foreldre, ansatte og barn med felles 

aktiviteter og mat 

 

Hvordan kan foreldrene bruke barnehagepersonalets 

fagkompetanse til det beste for barnet? 

 Få råd- og veiledning 

 Personalet kan forklare hva som er normal/forventet utvikling 

hos et barn 

 Tilføre nye elementer i dialogen som handler om barnet 

 Åpne spørsmål er viktig 

 Faste møtepunkt 



 Agenda til foreldremøter 

 
 
3) HVORDAN BLIR FORELDREMØTER GODE FOR FORELDRE? 

Hvordan ser et ideelt foreldremøte ut? 

 Alle foreldre og ansatte må oppleve at de blir hørt 

 En godt forberedt styrer/et godt forberedt personale 

 Møter som gir foreldrene gode opplevelser 

 Konkrete møter med et innhold som gir mening 

 Foreldremøter med foredragsholder 

 Komme i kontakt med hverandre/andre 

 Ikke sitte rundt småbord, men i en halvsirkel eller hestesko 

slik at alle ser hverandre 

 Kan holdes i for eksempel barnehagens lavvo 

 ”Idécafé” (kreativ kaffe) – ”Ringer i vann” 

 Både mødre og fedre deltar 

 

Hva skal foreldremøtene brukes til? 

 Relevant informasjon; informasjon foreldrene har behov for. 

(Det har lett for å bli for mye enveisinformasjon fra 

barnehagen til foreldrene. Barnehagen kan heller benytte 

hjemmesiden og mail til dette formålet.) 

 Ha forskjellige temaer oppe på møtene, viktig at temaene er 

relevante for foreldrene, for eksempel: 

 Trivsel 

 Etiske dilemmaer 

 Avklare gjensidige forventninger – bli kjent med 

hverandre 

 Avklare ”spilleregler” om barna – for eksempel 

bursdagsinvitasjoner, bursdagsgaver, rutiner… 

 Erfaringsutveksling 

 

Hvordan kan foreldrene påvirke? 

 Foreldrefest som vektlegger inkludering 

 Opprette en Facebookside (lukket gruppe); ta opp aktuelle 

temaer 



 Invitere foreldrene med til å diskutere strategier og 

handlingsplaner, få foreldrenes tilbakemeldinger på disse og 

utarbeide planene sammen. 

 

Hvordan kan det legges til rette for at alle foreldrene deltar? 

 Skype for de foreldrene som ikke kan møte opp 

 Foreldremøter over to dager, slik at de som ikke kan komme 

den ene dagen, kan delta den neste 

 Ha flere møter gjennom barnehageåret 

 Ta kontakt med de som vanligvis ikke komme, vise at vi bryr 

oss – invitere foreldrene med, for eksempel gå sammen til 

møtet, ringe på forhånd, diskutere med barnehagen hva vi 

kan gjøre annerledes 

 Noen av foreldrene kvier seg for å komme, fordi de ikke vil 

velges inn i FAU og SU, viktig at avklaringen om hvem som 

skal sitte i disse utvalgene avklares på forhånd/ ha en annen 

ordning på hvordan gjennomføre valget 

 Tilgjengelig på flere språk når det er behov for dette, viktig 

med informasjon om dette i forkant av møtet 

 Tydelig agenda for møtet 

 Variasjon i innholdet, ikke det samme hver gang 

 Foreldrenes ansvar å komme på møtene 

 

Hvordan få med de som ”aldri” kommer på foreldremøter? Hvordan 

legge til rette for at alle kommer? 

 Tolk ved behov 

 Tydeliggjøre at foreldrene kan ta opp saker anonymt 

 Ha en inkluderende væremåte for eksempel hilse på de 

andre foreldrene og barna deres 

 ”Familiemøte” med søsken og matlaging 

 Uformell café 

 Personlig invitasjon 

 Møter på dagtid eller rett etter at barnehagen er stengt og 

tilbud om barnepass 

 Innkalling og materiell i god tid på forhånd, slik at den enkelte 

kan forberede seg til møtet 

 



  
 

4) HVORDAN IVARETA MANGFOLDET I BARNEHAGEN:  

Hvordan kan barnehagen nå fram til alle foreldre?   

 Tillit 

 Respekt for ulikhet 

 Gjensidighet 

 Åpenhet for samtale 

 God dialog 

 Ha avdeling for barn med behov 

 Respekt for ulikhet 

 Informasjon på flere språk 

 Gi mulighet for å komme med en personlig fortelling om 

barnet 

 ”Omfavne mangfoldet og gi plass til alle” 

 

Hva skal til for at alle foreldre får medvirke i barnehagen?  

 Ikke alle ønsker å medvirke like mye – respekt for at foreldre 

er forskjellig! 

 Åpenhet – hjemmet må komme med informasjon  

 Å lære om ulike kulturer 

 Personlig fortelling om barnet 

 Førsteinntrykket foreldrene får må være at alle foreldre er like 

betydningsfulle for samarbeidet, uansett kultur, bakgrunn 

eller livssituasjon  

 Barnehagen kan invitere foreldrene til å åpne seg for behov, 

ønsker og forventninger 

 Viktig at barnehagen åpner for dialog med møter og 

konferanser og møter med et smil og hei ved levering 

 Bevisstgjøre holdninger til forskjellighet 

 Informere i flere kanaler og på flere måter 

 FAU må nå ut til alle foreldre 

 Barnehagens hjemmeside inviterer til dialog 

 Elektronisk bildeskjerm i gangen 

 Dagsrapport 

 Oppslagstavle ute 



 Ukebrev elektronisk og papir 

 e-post 

 Ta opp relevante temaer 

 Spørre hver enkelt forelder hva de ønsker av info 

 Aktiv innsats fra samarbeidsutvalget 

 Språk som alle forstår, eventuelt benytte tolk 

 

Hvordan kan alle foreldrene medvirke? 

 Brukerundersøkelser m kommentarfelt, elektronisk og papir 

 Ide kasse ute  

 Alle si hei til ALLE på vei inn i barnehagen, voksne og barn 

 Benytte læringsplattform, for eksempel ”It’s learning” 

 Evaluering av barnehagens årsplan 

 Faste møtetider 

 Aktivitet skaper relasjoner og samhold 

 Samhandling i barnehagedriften – engasjerte foreldre gir 

eierskap og sosiale sammenkomster med barn og foreldre 

skaper samhold 

 Møter i barnehagetiden med barnevakt 

 
 

 
 


