
 

 

 

Invitasjon til å gi innspill til arbeidet med å utrede regelverk om 
barnehagemiljø. 
 
 
FUB viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av 4.12.2018 vedrørende 
Kunnskapsdepartementets arbeid med regulering av barnehagemiljø.  
 
FUB takker for muligheten til å gi synspunkter og innspill til arbeidet, og er 
glad for at Kunnskapsdepartementet skal utrede mulig regulering av 
barnehagemiljø for å følge opp Stortingets anmodningsvedtak "om å 
fremme forslag om egen lovhjemmel om et trygt og godt omsorgs- og 
læringsmiljø, jf. opplæringsloven § 9a". 
 
I arbeidet med å utrede regelverk om barnehagemiljø, mener FUB at 
Opplæringsloven § 9a kan være en modell og kan brukes som mal. 
Samtidig ser FUB at det må vurderes tilpasninger pga barnehagens 
egenart og barnas alder.   
 

Vedrørende departementets utredningsspørsmål mener FUB som følger:  
1. at det bør innføres en individuell rettighet knyttet til barnehagemiljø. 

På lik linje med skoleelevers rettighet i opplæringsloven § 9 A-

2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø, mener FUB at den samme 

rettigheten skal gjelde for barnehagebarn.  

 

Kommentar: Slik situasjonen er i dag mener FUB barnehageloven 

og opplæringsloven er aldersdiskriminerende hva angår retten til et 

trygt omsorgs- og læringsmiljø. 

2. at det skal lovfestes nye plikter for barnehagen når det gjelder 
oppfølging av barns barnehagemiljø, dette innebærer at 
barnehagene skal ha plikt til å forebygge, gripe inn og håndtere om 
et barn ikke har det trygt og godt. I dette arbeidet kan 
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departementet ta utgangspunkt i plikten som allerede er nedfelt i 
Rammeplan for barnehagen, i kapitelet Livsmestring og helse 
hvor det står: Barnehagen skal ha en helsefremmende og 
forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 
Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. 
Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og 
følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et 
barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, 
stoppe og følge opp dette. 

Kommentar: Det må diskuteres hvor langt kravene til barnehagen 
på dokumentasjon skal gå, da det har vært mange kritiske røster 
om omfanget av barnehagens dokumentasjonskrav generelt. 
Barnehagens aktivitetsplikt kan legges opp til aktivitetsplikten som 
ligner den i skolen. Når det gjelder aktivitetsplan behøver ikke 
denne å være knyttet opp mot enkeltbarn, men mot gruppe hvor det 
vektlegges å jobbe bredt med relasjoner, vennskap og sosial 
kompetanse. I tillegg vil arbeidet med aktivitetsplan henge sammen 
med hvilke krav som allerede ligger i Rammeplan for barnehagen 
og forståelsen og definisjonen av begrepet mobbing. Etter FUBs 
mening må barnehagens kultur og barnas miljø vektlegges i en slik 
definisjon, og ikke bli individrettet med utgangspunkt i at barn har 
"onde hensikter". 

3. at det etableres en ordning som kan håndheve rettighetene til 
barnehagebarn. Barn og foreldre skal ha mulighet til å klage hvis 
barnehagen ikke oppfyller sin aktivitetsplikt, lik den muligheten 
elever og foreldre i skolen har. FUB mener dessuten at KD må ta 
stilling til hvilken myndighet som bør ha oppgaven med å håndheve 
at loven blir fulgt, etter FUBs mening bør denne legges til 
Fylkesmannen. 
 
Kommentar: FUB mener det må lovfestes konsekvenser dersom 
barnehagen ikke følger opp sin aktivitetsplikt. FUB mener 
konsekvensene må være de samme som i skolen som f.eks. 
tvangsmulkt eller dagbøter. FUB mener videre at det er barnehagen 
som har ansvaret for å oppfylle pliktene, men at barnehageeier skal 
ha hovedansvaret.   
 

4. at det lovfestes at barnehagen skal ha nulltoleranse mot krenkelser 

som for eksempel mobbing, vold, diskriminering og trakassering, 

der det er barnet og barnets egenopplevelse/subjektive opplevelse 

som skal definere krenkelser og mobbing.  



 

 

Kommentar: FUB ser at kilen i dette er at barnehagebarn er små, 

og at så små barn ikke har forutsetning for å kunne sette ord på 

sine opplevelser og følelser.  Barnets opplevelse må allikevel 

vektlegges, jf. barnets rett til å bli hørt i Barnekonvensjonen, hvor 

også relasjonen barn-foreldre må ses på. FUB mener at det må 

drøftes når foreldrene kan/skal tre inn på sitt barns vegne, og 

foreldrene må i denne sammenheng gis en mer fremskutt rolle. 

Foreldres bekymring må bli tatt på alvor. FUB erfarer at mange 

foreldre opplever avmakt og fortvilelse, når deres bekymring for 

barnets trivsel i barnehagen ikke blir møtt/tatt på alvor av 

barnehagen. Barns og foreldres medvirkning må tas med, jf. 

Barnekonvensjonen om barns rett til å bli hørt  og barnets beste. 

Dette er viktige prinsipper å ta utgangspunkt i for å få plass 

pliktene. 

 

5. at det lovfestes nye krav til barnehagens forebyggende arbeid med 
det psykososiale miljøet. FUB mener at barnehagens ansvar for å 
forebygge må vektlegges spesielt sterkt, og at barnehagen får på 
plass et godt og gjennomarbeidet systematisk arbeid med å 
forebygge, avdekke og håndtere. 
 

6. at det lovfestes krav til at barnehagen skal informere og involvere 
brukerorgan. Dette er et lovkrav som allerede gjelder for foreldre 
med barn på skolen, hvor opplæringsloven §9a hjemler foreldrenes 
rett til å få informasjon om deres rettigheter. FUB mener at den 
samme retten må gjelde for foreldre med barn i barnehagen, og er 
opptatt av at barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg 
involveres og ansvarliggjøres i barnehagens arbeid med å 
forebygge, avdekke og stoppe mobbing. 
 
Kommentar: brukerorganene må involveres i diskusjonene om 
mobbing og ha medvirkning i arbeidet med aktivitetsplanen som 
gjelder det systematiske arbeidet for hele gruppen. FUB mener ikke 
dette skal gjelde for enkeltplaner mtp. taushetsplikten.   
 

7. at det innføres krav til internkontroll på barnehagenivå, både i 
forhold til system, praksis og samarbeid med foreldrene. Hvordan 
jobbe systematisk er et internkontrollkrav. Samtidig mener FUB at 
kravene i internkontrollen, må legges på et slikt nivå at det er mulig 
å innfri også for de minste barnehagene og uten at det tar 



 

forholdsmessig mye tid til administrasjon og oppfølging borte fra 
barnegruppa. 

 
 
FUB vil understreke at det ikke hjelper med lovreguleringer, dersom 
situasjonen ikke endres for det enkelte barn som opplever krenkelser, 
utenforskap og mobbing i barnehagen. I tillegg til lovreguleringsarbeidet, 
må det parallelt jobbes med å øke barnehagens faglighet, verdisyn og 
profesjonalitet, hvor kompetanseutvikling og kunnskapsinnhenting ikke blir 
forhindret i å bli realisert grunnet manglende økonomiske ressurser til 
dette arbeidet. Barnehageeier må også være åpen for å trekke inn andre 
faginstanser for å løse mobbeproblematikk, og ikke se på dette som 
utilstrekkelighet eller manglende kompetanse. 

 

 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
Marie Skinstad-Jansen  
leder   


