
Voksne skal gjøre det 
som er best for barn!
Artikkel 3 i FNs barnekonvensjon   
Når voksne bestemmer noe, skal de alltid tenke på hva som er best 
for barna. Det gjelder både der de bor, når de er i barnehagen eller 
på skolen. 

Artikkel 3 heter Til barnets beste og her står det at voksne skal gjøre 
det som er best for barnet. Det betyr at de skal tenke gjennom hva 
som er best for deg i alle situasjoner som betyr noe for livet ditt.

hverdagslov #1
FNs barne- 

konvensjon er en lov  
som gjelder for alle barn  

over hele verden. Alle  
som jobber for eller 

med barn skal faktisk  
kjenne til denne  

loven.

At voksne skal gjøre det som er 
best for deg. 
Dette er spesielt viktig når de skal be-
stemme store ting i livet ditt, som for 
eksempel hvilken skole du skal gå på 
eller om det skal bygges en motor- 
vei gjennom lekeplassen der du bor. 

Å stå i sentrum. 
Du er den som vet best hvordan du har 
det i livet ditt. Noen ganger kan det være 
små ting, andre ganger kan det være 
store ting, som gjør at livet ditt blir litt 
bedre. Det er deg og dine opplevelser 
som skal bety mest i saken. Du har rett 
til å stå i sentrum.

Å bli hørt i saker som gjelder deg. 
For at voksne skal gjøre det som er best 
for deg må de snakke med deg. Da må 
de spørre deg hva du tenker, føler eller 
syntes. De voksne skal hjelpe deg slik at 
du klarer å si din egen mening, og så må 
de lytte til deg. Din mening er viktig!

At voksne skal vite om barne-
konvensjonen og følge denne. 
Voksne og barn skal vite hva barnekon-
vensjonen er og vite at de må følge den. 
Nå som du kjenner den, kan du si hva 
som er best for deg, og minne de voksne 
på at de skal lytte til det når de skal be-
stemme i en sak som gjelder akkurat deg. 

Husk at selv om du har rett til å være med og si din mening, betyr det ikke at det er du som bestemmer absolutt alt!
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Barnets beste og barnets rett 
til å gi uttrykk for sin mening 
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