barnet ditt har rett til
et godt barnehagemiljø!
Gjelder barn i barnehage
Barnehageloven kapittel 8 - paragrafene 41, 42 og 43
Alle barn har rett til å ha det trygt og godt i barnehagen.
Alle som jobber i barnehage skal følge med og sørge for at
barnet ditt har det trygt og godt. Alle som arbeider der skal
gripe inn hvis et barn i barnehagen opplever utestenging,
mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Loven gjelder
for alle barn, og i alle typer barnehager.

Les mer om barnehagemiljø her

At barnas opplevelse er den viktigste.
Barn uttrykker hvordan de har det på
ulike måter. Noen bruker ord og kan for
eksempel fortelle at de ikke får være
med på leken. Andre kan vise det med
kroppen, ved for eksempel å stritte imot
og gråte. Husk at du må si ifra til barnehagen dersom barnet ditt ikke har det
bra i barnehagen.
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At barnet ditt trives og har et
godt leke- og læringsmiljø.
Dette er viktig for å forebygge mobbing,
krenkelser og vold. Alle som jobber i
barnehagen har plikt til å følge godt med
på hvordan barnet ditt har det, om det
trives, er inkludert i barnegruppen og
opplever å være betydningsfull.
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Utdanningsdirektoratet

At voksne som tror eller vet at noe
er galt, alltid skal hjelpe barnet.
Barnehagen skal hjelpe barnet ditt dersom det ikke har det bra i barnehagen.
Hvis en voksen tror eller vet at et barn
blir mobbet, plaget eller ikke har det
bra, skal han eller hun alltid gripe inn og
si ifra til styrer i barnehagen.

At barnehagen lager en plan
dersom barnet ditt blir krenket.
Dersom barnet ditt opplever hendelser
som krenker, skal barnehagen finne ut
hva som har skjedd, sette inn tiltak og
lage en plan som gir barnet et trygt og
godt barnehagemiljø.

Husk at barn alltid er avhengige av hjelp og støtte fra voksne for å være trygge.
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