
 

Det er så godt å ha noen 
 

Det er godt å ha noen vi kjenner 
Sånne som smiler og ler 
Og spør oss om hvordan vi har det 
Om noe er opp eller ned 
 
Hva var vel livet foruten 
Det kan ikke jeg tenke meg 
Det er godt å ha noen vi kjenner 
Det er godt at jeg kjenner deg! 
 
Det er skikkelig godt å ha venner 
Som vi kan spørre om alt 
De har sånne hjelpsomme hender 
Som varmer oss når det er kaldt 
 
Hva var vel livet foruten 
Det kan ikke jeg tenke meg 
Det er godt å ha noen vi kjenner 
Det er godt å vær` venner med deg 
 
Og det beste i verden er venner 
Sånne som liker oss best 
Som gleder seg hver gang de ser oss 
Så dagene blir som en fest 
 
Hva var vel livet foruten 
Det kan ikke jeg tenke meg 
Det er godt å ha noen vi kjenner 
Det er godt å vær` venner med deg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pSd_vMU
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Hvordan kan vi som voksne 

veilede barn slik de ikke 

krenker andre barn 

- Snakke positivt om andre!! 

-Bevisstgjøre barna på de 

handlingene de gjør, og hvordan 

dette påvirker andre. 

-Bruk gjerne den gylne regel som 

rettesnor; «vær mot andre, som du 

vil at andre skal være mot deg». 

Barn forstår om man bruker dem 

som eksempel.  

- Vi må gi barnet veiledning om 

barnet gjør eller sier noe som ikke 

er riktig. Ikke overse og la det 

passere. 

- Vi må tørre og si ifra, også til 

barn som ikke er ens egne, og det 

er viktig og ta det når konflikten 

oppstår. Se det som et felles 

ansvar! 

- Være tydelig voksne! 

-Ha klare grenser for hva som er 

tillatt. 

- Lære barna at vi alle er 

forskjellige og at det er en bra ting! 

Ethvert barn, er alles 

ansvar! 

 



 

Ifølge rammeplanen skal barnehagen bidra 

til barns trivsel, livsglede og mestring. Barn 

skal få følelse av egenverd og vi skal 

forebygge krenkelser og mobbing.  

Dessverre kommer det klart frem at barn blir 

krenket og utestengt i barnehagen. 

Forskningen sier også at 1 av 4 foreldre og 

voksne bagatelliserer dette, fordi det er en 

gjerning gjort av barn. For et barn å oppleve 

at det ikke bli tatt på alvor, gjør noe med 

selvfølelsen og egenverdien til barnet, så ta 

barn på alvor! 

Sosial kompetanse er viktig for å lykkes i 

vennskap og lek med jevnaldrende, og vi ser 

hvor viktig dette er for at et ban skal bli 

verdsatt av venner. Derfor må vi voksne 

støtte barns initiativ til samspill og bidra til 

at ALLE BARN har noen å leke med, og at de 

får oppleve vennskap.  

Vi i barnehagen skal forebygge, stoppe og 

følge opp krenkelser, mobbing og andre 

uheldige samspillmønstre. Håper dere som 

foreldre vil gjøre det samme!  

Alle skal være med! Et begrep vi 

ønsker at alle foreldre og ansatte skal 

ha i tankene. Barna hos oss skal føle 

seg inkludert, da både i barnehagen og 

på fritiden. Gi andre barn tilbud om å 

være med på aktiviteter eller lignende. 

Vi som voksne og foresatte har et 

ansvar for at ingen blir glemt, uansett 

hvilken forutsetning barnet har. Så 

motiver barna til å få alle med! 

Bursdagsfeiring Det er gøy å feire 

bursdag og slik skal det være for alle! 

Derfor ønsker vi at alle barn som blir 

invitert i bursdagsselskap skal møte! 

Om man ikke har anledning, gi beskjed 

i god tid! Våre barn skal ikke oppleve 

og bli sittende alene på sin egen 

bursdagsfest. 

I tillegg har vi retningslinjer i forhold til 

invitasjoner. Hos oss skal du enten 

invitere alle, eller alle i samme kjønn 

eller alder. Det er IKKE LOV å Plukke ut 

bare enkelte barn! Til gave har vi en 

maxpris på 100 kr. 

 

 

 

 

Bakgrunnen for heftet 

 

Hvordan kan vi voksne bidra til et 

inkluderende fellesskap 

For at barna våre skal bli inkluderende 

mot andre, er det viktig at vi som voksne 

og foreldre går frem som gode forbilder! 

-Vi møter derfor alle i garderoben med et 

HEI, gå frem som et godt eksempel! De 

lærer av deres handlinger. 

-Ta mer initiativ til å bli kjent med 

hverandre og miljøet som barnet er en 

del av. En «blikjent fest» for foreldre og 

barn i starten av året, kan være et godt 

tiltak. 

-Barnehagen lager kontaktlister, slik 

barna og foreldre lettere kan nå 

hverandre. 

-Lag til felles treffpunkt på helg en gang i 

blant. Dette kan bli kjekt både for 

foreldre og barn. 

-Om barn ønsker å besøke andre, skal 

slike avtaler ikke bli gjort i hente/bringe 

situasjon. Det blir svært sårt for de som 

ikke kan være med noen hjem.  

Det er viktig at alle barn blir 

representert på foreldremøter, 

foreldrekaffe, dugnad etc. Dette 

er gode treffpunkt hvor man 

blir inkludert i barna sin 

hverdag! 

Regjeringen har sagt at «Alle voksne: 

Foreldre, ansatte i barnehagene, 

politikere og andre har plikt til å gjøre 

det vi kan for at mobbing og 

utestenging ikke skal forekomme». 


