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FUB mener: Psykososialt miljø i barnehagen 
 

Barna våre skal føle seg trygge, føle at de blir sett og oppleve at de 
blir inkludert i lek og barnehagens hverdag. For å få til dette er det 
avgjørende at det er nok kompetente ansatte til stede sammen med 
barna gjennom hele dagen. Barnehagen må involvere foreldrene i 
arbeid med å få til et godt psykososialt miljø for alle barn. Sammen 
skal foreldre og ansatte bygge et lag rundt barna våre. 
 

Psykososialt miljø: 

Et trygt og godt barnehagemiljø innebærer at barnet selv opplever at det er trygt 
og godt i barnehagen, at det er inkludert i barnegruppen, og at det å gå i 
barnehagen er en positiv opplevelse og noe barnet ser fram til. 
 

  

FUB mener:   

 

• Lek forebygger mobbing og krenkelser. De ansatte i barnehagen må ha 
kompetanse om hvor viktig leken er for barna. 

• Det må være nok voksne til stede sammen med barna gjennom hele 
dagen. 

• Alle ansatte må kjenne til aktivitetsplikten i barnehagen. 

• Loven om trygt og godt barnehagemiljø mangler en dokumentasjonsplikt 
og håndhevingsordning. 

• Barnehagen må gi foreldrene forståelse for hvor viktige de er i arbeidet 
med å lage gode psykososiale miljø for egne og andres barn.  

• Barnehagene må legge til rette for gode relasjoner mellom foreldre i 
barnehagen, eksempelvis legge til rette for foreldrenettverk. 

 
  
  

Hovedutfordringer slik FUB ser det:  
 
FUB mener at barnehagene bør ha en lignende dokumentasjonsplikt som 
skolene har i forhold til regelverket knyttet til  paragrag 9a. Det vil si at 
barnehagene skal:  

1. Dokumentere hvilke tiltak de planlegger å gjennomføre - gjennom en 
aktivitetsplan. 

2. Dokumentere hva de har gjort for å følge opp delpliktene i hver enkelt sak, 
det vil si følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak. 

I dag foreligger det kun en dokumentasjonsplikt for barnehagene til punkt 1. 

 
  
FUB mener det er behov for et blikk utenfra gjennom et eksternt kontrollorgan for 
å sikre at barnehager og kommuner håndhever loven. Etter vår mening er det 
utfordrende å innføre en rettighet som ikke kan prøves.  
 



 

FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER 

Postboks 29, 3833 Bø i Telemark  |  Besøksadresse: Lundevegen 3, 3800 Bø i Telemark 
Telefon: 477 99 200  |  Org.nr.: 989 628 011  |  post@fubhg.no  |  www.fubhg.no 

FUB mener også at det er en utfordring at det ikke er nok voksne med god 
kompetanse sammen med barna gjennom hele dagen som kan følge med, 
veilede, gi omsorg og hjelpe barn inn i leken. Cirka 40 prosent av ansatte i 
barnehagene mangler barnehagefaglig kompetanse og mange mangler 
kunnskap om hvilke konkrete tiltak som må settes inn når et barn ikke har det bra 
i barnehagen. Dette har stor betydning for å legge til rette for et godt og trygt 
psykososialt miljø for alle barn. Mange barnehager mangler kompetanse på 
hvordan de skal involvere foreldrene i arbeidet for å få til en bedre hverdag for 
barnet. 
Eksempler på henvendelser til FUB: 
 

- Barnet mitt blir bitt mange ganger i barnehagen av et annet barn, hva kan 
jeg som foreldre gjøre?  

  
- Jeg har kontaktet barnehagen flere ganger for å snakke om hvordan 

datteren min blir møtt i garderoben ved levering. En ansatt møter henne 
på en dårlig måte og da gråter hun og vil ikke inn i barnehagen. De andre 
på avdelingen møter barnet bra og det går fint, men barnehagen har 
bestemt at det er bare den ene - som det ikke går så bra med - som skal 
møte i garderoben. De sier at det er bestemt så da blir det slik. 

 

- Datteren min blir utestengt/ekskludert i lek, men de ansatte hører ikke på 
meg. Kan FUB komme og holde foredrag i barnehagen? Hva kan jeg selv 
gjøre i denne situasjonen? Jeg har tatt det opp med styrer, men blir 
avspist og bagatellisert.  

 

- Det er mye sykdom hos personalet i barnehagen vår og få ansatte på 
jobb jeg hun leverer barnet mitt på ett år. Sist jeg leverte var det en 
voksen på ti, elleve barn og hun hadde vært alene i en time og 40 
minutter. Er dette er lovlig med tanke på sikkerheten og omsorg for 
barna? Er det lovlig overfor personalet på avdelingen? Hva kan jeg som 
mor gjøre? Er det noe lovverk jeg kan peke på? 

 

- Dattera mi på fem år opplever utrygghet i forhold til gutt med ekstra 
behov. De ansatte får ikke til å forebygge/demme opp for handlinger fra 
gutten mot jenta. Jeg har hatt flere møter med styrer og samtaler 
med pedagogisk leder, men barnehagen kommer i selvforsvar og det gjør 
ikke situasjonen bedre. Jenta mi mistrives, er redd og har angst. Jeg har 
vist både til rammeplan, forskning rundt mobbingens konsekvenser og 
barnehagens forpliktelser, men dette har heller ikke ført til endringer.  

 

 

Foreldrenettverk som et forebyggende tiltak 
 
Forskning viser at gode relasjoner mellom foreldrene er med på å skape et mer 
inkluderende miljø i barnehagen. Barnehagene må legge til rette for sosiale 
møtepunkter der foreldre kan treffes. Slike treffpunkter kan være foreldremøter, 
foreldrekafe, dugnad også videre. På slike møte plasser er det av stor betydning 
at foreldrene blir kjent med hverandre. Det kan også være fornuftig å legge opp 
foreldremøtene slik at de blir involvert, aktive og i dialog med andre foreldre.  
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FUB oppfordrer til å se barnehagen som en møteplass for å få foreldre til å tenke 
at vi sammen er et laget rundt barnet, og at foreldre kan være ressurser for andre 
foreldre. Sammen kan foreldrene bidra til at alle barn får en best mulig start på 
livet og at alle barn og voksne føler seg sett og anerkjent som en likeverdig og 
verdifull deltaker i samfunnet. 
 

 

Aktivitetsplikt, håndheving og dokumentasjon:   
 
 
Aktivitetsplikt betyr at barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan 
barna har det. Barnehagen får også ansvar for å undersøke og sette inn tiltak når 
personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen.  
 
Det finnes imidlertid ingen dokumentasjonsplikt i lovverket om et trygt og godt 
barnehagemiljø. Mangelen på dokumentasjonsplikt gjør det utfordrende for 
foreldre å vite hvordan barnehagen jobber for å oppfylle aktivitetsplikten. 
 
Skolen har en håndhevningsordning som følger opp skolens aktivitetsplikt. 
Denne sørger for at foreldre kan melde en sak til Fylkesmannen dersom de 
opplever at barn ikke har et trygt og godt skolemiljø. Fylkesmannen kan så vedta 
at skolen plikter å gjøre tiltak for å sørge for at barnet får det trygt og godt. FUB 
ønsker en lignende håndhevningsordning i barnehagen.  
 
 
Oppsummering:  
 
Foreldreutvalget for barnehager mener at en god og kompetent bemanning i 
barnehager spiller en avgjørende rolle for det psykososiale miljøet. Nok 
kompetente ansatte rundt barna til enhver tid vil gjøre en forskjell. 
 
Foreldreutvalget for barnehager mener at lovverket om trygt og godt 
barnehagemiljø må få lovfestet en dokumentasjonsplikt og en 
håndhevningsordning. Dette er viktig for å sikre barnas rett til å ha et godt og 
trygt barnehagemiljø. Mange foreldre opplever ikke å bli møtt og hørt i 
barnehagen når de tar opp at deres barn ikke har et trygt og godt 
barnehagemiljø. Hvis barnehagen ikke oppfyller aktivitetsplikten skal foreldrene 
ha mulighet til å klage barnehagen inn til Fylkesmannen. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


