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Planens innhold med tiltakskort på 

 Viktige telefonnummer  

 Varslingsplan ved krise 

 Beredskapsgruppe ved krise (internt) 

 Brann  

 Førstehjelp 

 Rutine ved pågående dødelig vold (PLIVO) 

 Når barnet skader seg i barnehagen 

 Dødsfall hos barn 

 I barnehagen 

 Utenfor barnehagetiden 

 Alvorlig sykdom hos barnets familie 

 Når et barn får alvorlig sykdom 

 Dødsfall hos barnets nære familie   

 Dødsfall i personalet 

 Når barnet ikke blir hentet/blir hentet av rusede personer  

 Hvis barn forsvinner på tur eller fra barnehage 

 Ved bekymring for et barn 

 Vold og overgrep mot barn 

 Informasjon til barn, foreldre, ansatte 

 Mediehåndtering  

 

 

Oppdatert januar 2017 
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Viktige telefonnummer 

Ambulanse      113 

Politi      112 

Brann      110 

Legevakten     116117 

Enhetsleder Anne Hagen   95755274 

Nestleder Liv Torsvik   93235077 

Fagleder Gunn Strand Brunvatne 40212872 

Fagleder Mazyar Golshani  92092878 

Oppvekstdirektør Arild Rekve  90072257 

PPT      380 75970 

Barnevernsvakta    380 75400/116111 

Giftinformasjonssentralen  22591300  
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Varslingsplan ved krise 

 Den som først oppdager hendelsen varsler 

 Brann 110 – politi 112- ambulanse 113 

 Giftinformasjonssentralen 22591300 

 Enhetsleder Anne Hagen tlf 95755274 

 Oppvekstdirektør Arild Rekve tlf 90072257 

 Nestleder Liv Torsvik tlf 93235077 

 Fagleder Gunn Strand Brunvatne tlf 40212872 

 Fagleder Mazyar Golshani tlf 92092878 

 Vakttelefon Kristiansand Eienedom (bygg) tlf 97761219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Når man varsler er det 

viktig å være tydelig på 

HVEM er involvert 

HVA gjelder det 

HVOR har hendelsen oppstått 

Uttalelser til MEDIA: 

Politiet har hovedansvar ved 

ulykker 

Enhetsleder/direktør er de 

eneste som skal uttale seg til 

pressen om hva som har skjedd. 

Ikke vurder skyld eller oppgi 

navn på involverte. 

Beredskapsgruppe barnehagen 

Anne Hagen enhetsleder tlf 95755274 

Nestleder Liv Torsvik tlf 93235077 

Fagleder Gunn Strand Brunvatne tlf 40212872 

Fagleder Mazyar Golshani tlf 92092878 
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Tiltakskort 

Brann 

 Alle ansatte skal ha brannvernopplæring ved ansettelse 

 Brannøvelse minst 2 ganger i halvåret 

 Øvelse med rømning fra utesov en gang i året (uten barn) 

 Se ROS-analyse mht å forebygge brann 

 

 

 BRANNINSTRUKS ROLIGHEDEN GÅRD BARNEHAGE    

 

 NÅR ALARMEN LYDER  

 ALLE sørger for å få ut alle barna via rømningsveiene. 

 Samlingssted: se hvert hus 

 Pedagogiske ledere/den som er ansvarlig har ansvar for å ta med 

avkrysningsbok. 

 Brannvernleder/enhetsleder/ansvarlig på huset går straks til 

alarmen, meddeler barnehagen hvor det brenner eller om det er 

falsk alarm.  

 Brannvernleder/ansvarlig sjekker alle oppholdsrom, toaletter og 

garderober. Lukk vinduer og slokk om mulig. 

 Pedagogisk leder/ansvarlig sjekker om alle barn og voksne er 

kommet ut.  

 Meld fra til brannvernleder om alle er ute. 

 Er ikke pedagogisk leder til stede er det den ansvarlige 

fagarbeider/assistent som gjør dette. 

 

 Brannvernleder/ansvarlig tar imot brannvesenet. 

 

 Ved storbrann søk tilflukt på Rosegården (nøkkel i nøkkelskap på 

enhetsleders kontor – kode i nøkkelmerket) 

30.09.14 
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Tiltakskort  

Pågående dødelig vold (PLIVO) 

Dersom en skyte episode/volds episode er i emning eller oppstår: 

1. Meld fra til ledelsen, ring eventuelt politiet på tlf 112 

Hold linjen slik at politiet kan spørre om informasjon 

 

2. Oppgi 

 Hva har hendt 

 Hva slags våpen blir brukt (rifle/pistol/kniv/øks) 

 Blir det ropt ut noe fra gjerningspersonen 

 Hvem er involvert/truet 

 Kjenner du gjerningspersonen/e 

 Er noen drept eller skadet 

 Hva skjer nå 

 

3. Sikre barna og deg selv (må justeres etter lokale forhold) 

 Vurder mulig evakuering fra der dere er 

 Pass på og ikke komme i skuddlinje/bli utsatt for snikskyting på 

avstand 

 Evakuer til et sted som ligger skjermet fra barnehagen  

 Nøkkel til Rosegården i brannskap ved hovedinngang Roligheden 

(kode til alarmen på Rosegården inni nøkkelholder) 
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Tiltakskort 

Førstehjelp 

Opptreden på skadestedet 
 

1. ta ledelsen 
2. sikre skadestedet 
3. få oversikt over situasjonen 
4. gi melding -  

 
 

B - bevissthet 
L - luft 
Å - åndedrett 
S – sirkulasjon 

 

Ambulanse 113 
 

 HVEM ringer og telefonnummer 

 HVA  har skjedd 

 HVOR er du  

  Teglverksveien 54 (si hvilket bygg) 

      4632 Kristiansand – tlf 38103530               eller mobilnummer:  
 

 - tursted:  si hvor               
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Tiltakskort 

Når barnet skader seg i barnehagen 

1. fase:  

En ansatt tar ledelsen:  

 Finn ut hva som har skjedd 

 Tilkall hjelp om nødvendig 113 

 Nødvendig førstehjelp 

 Frie luftveier 

 Pust 

 Sirkulasjon 

2. fase:  

Legevakten skal kontaktes dersom det er: 

 Hodeskader- Symptomer for hjernerystelse kan være kvalme, oppkast, 

blek og plutselig trøtthet hos barnet 

 Alvorlige synlige slag- eller kuttskader 

 Usikker på barnets tilstand 

 En fast ansatt skal følge barnet til legevakta  

 Kontakte foreldre og informere om hva som har skjedd og hvor barnet 

befinner seg 

3. fase:  

Personalet som er igjen i barnehagen skal: 

 Informere enhetsleder  

 Informere øvrige personalet om episoden med nødvendige opplysninger 

 Ta seg av resten barnegruppa 

 

4. fase: 

Skademelding skal fylles ut av den som var vitne til episoden:  

 Det skal fylles en intern skademelding som ligger i velkomsten – lever til 

ledelsen 

 Skademelding til forsikringsselskap skal fylles ut av ledelsen i barnehagen 

ved fare for senskader (hodeskader, tannskader, alvorlige skader)  

 En avviksrapport skal sendes HMS-etaten dersom skaden skyldes 

sikkerhetsmessige mangler i barnehagen. 
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Tiltakskort 

Når et barn dør: Dødsfallet skjer i barnehagen 

1. fase: 

 Finne ut hva som har skjedd 

 Tilkalle hjelp. Nødtelefonen 113 

 Yte førstehjelp 

 Frie luftveier 

 Pust 

 Sirkulasjon 

 En fast ansatt skal følge barnet til sykehuset 

2. fase: 

Informasjon 

 Enhetsleder kontaktes 

 Barnets foreldre, både mor og far kontaktes 

 Ved dødsfall må politiet kontaktes 

 Enhetsleder kontakter Oppvekstdirektøren 

 Formidle nødvendig informasjon til øvrige personale – lage et enkelt skriv 

og muntlig informasjon 

 De øvrige barnas foreldre på huset kontaktes via sms for informasjon og 

henting av sine barn 

 Foreldrene på de andre husene informeres via sms  

Et eventuelt dødsbudskap skal ikke formidles over telefon. Si at det har skjedd 

en alvorlig ulykke/sykdom. Et dødsbudskap skal fortrinnsvis formidles av 

helsepersonalet. 

Ved dødsfall/alvorlige ulykker skal ingen opplysninger ut, før foreldre blir 

informert først. 

Enhetsleder eller personalet skal stilles tilgjengelig for foreldrene den første 

dagen om ønskelig. 

Informer om kriseteamet i kommunen som vil bidra med hjelp 

Viktig å beholde roen for personalet. 
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Pressen skal henvendes videre til enhetsleder eller Oppvekstdirektør 

3. fase: 

Kriseteamet veileder personalet og er til stede 

Personale: 

 Personalet samles etter arbeidstid for å bearbeide hendelsesforløpet  

Møtet skal ledes av enhetsleder eller ansatte fra kriseteamet 

 Personalet tanker, følelser og reaksjoner skal møtes med åpenhet 

 Personalet planlegger den neste dagen og er oppmerksomme på barn 

som trenger ekstra oppfølging og støtte framover  

 Skriftlig informasjon om hva personalet skal si til foreldrene ligger i 

velkomsten 

Barna: 

 Samle barna 

 Gi så nøyaktig informasjon som mulig, svar på det de spør om 

 Barna må få den tiden de trenger for å bearbeide sine følelser og tanker 

 Gi barna muligheter for reaksjoner, og vis åpenhet 

 La barna tegne det de er opptatt av 

 Barn i sjokktilstand må få legehjelp 

Foreldrene: 

 Det innkalles til foreldremøte for de berørte foreldrene 

 

4. fase: 

 Det settes fram et bord med lys, blomster og bilde av barnet på huset 

 Foreldrene skal informeres skriftlig om hvordan barnehagen forholder 

seg til oppfølging av barna i barnehagen. Dette skjer først etter avklaring 

med barnets foreldre 

 Felles markering sammen med barna kan være aktuell  

 Enhetsleder eller andre i ledelsen tar kontakt med barnets familie, drar 

på besøk (helst første dag). Avgjørelsen om at besøk skal foretas må ses i 

sammenheng md foreldrenes reaksjon på ulykkesdagen 
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 Eventuell minnestund for barn, foreldre og personalet. Snakk med 

foreldrene om hvordan de ønsker det 

 Begravelse – Avklare om hvem som skal delta fra barnehagen, og om 

barnehagen skal stenges 

 Samtaler med barna om begravelse og hva som skjer i en begravelse 

 Dersom barn skal delta i begravelsen, gjør de det sammen med sine 

foreldre 

 Blomster til barnets familie etter begravelsen – finn ut hva de ønsker 

 Bruk tid og gi rom for samtaler i barnegruppa om hva som har skjedd 

 Snakke med barna om den døde i tiden etterpå 

 Foreldrebetalingen stanses   

 

5. fase: 

Sorgarbeid tar tid.  Kontakt familien på merkedager: Fødselsdag 1. og 2. 

året og dødsdagen 1. året. 
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Tiltakskort 

Når et barn dør utenfor barnehagetiden ved ulykke 

eller sykdom 

1. fase: 

 Enhetsleder innhenter informasjon om dødsfallet, stadfestet av familien, 

prest, politi eller annen offentlig instans 

 Dersom familien kommer til barnehagen med dødsbudskap, skal 

enhetsleder ta seg av og snakke med de pårørende 

Enhetsleder bør få svar på følgende spørsmål: 

 Når døde barnet 

 Hva skjedde 

 Hva kan vi informere de andre barna og foreldrene om 

 Hva ønsker de av oppfølging fra barnehagen videre 

 Får de den hjelpen de trenger fra hjelepapparatet/kriseteam? 

 

2. fase: 

 Det settes fram et bord med lys, blomster og bilde av barnet på huset 

 Foreldrene skal informeres skriftlig om hvordan barnehagen forholder 

seg til oppfølging av barna i barnehagen. Dette skjer først etter avklaring 

med barnets foreldre 

 Felles markering sammen med barna kan være aktuell  

 Enhetsleder eller andre i ledelsen tar kontakt med barnets familie, drar 

på besøk (helst første dag). Avgjørelsen om at besøk skal foretas må ses i 

sammenheng med foreldrenes reaksjon 

 Eventuell minnestund for barn, foreldre og personalet. Snakk med 

foreldrene om hvordan de ønsker det 

 Begravelse – Avklare om hvem som skal delta fra barnehagen, og om 

barnehagen skal stenges 

 Samtaler med barna om begravelse og hva som skjer i en begravelse. 

 Dersom barn skal delta i begravelsen gjør de det sammen med sine 

foreldre 

 Blomster til barnets familie etter begravelsen – finn ut hva de ønsker 
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 Bruk tid og gi rom for samtaler i barnegruppa om hva som har skjedd 

 La barna tegne det de er opptatt av 

 Snakke med barna om den døde i tiden etterpå 

 Foreldrebetalingen stanses   

  

3. fase: 

Sorgarbeid tar tid.  Kontakt familien på merkedager: Fødselsdag 1. og 2. året 

og dødsdagen 1. året. 
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Tiltakskort 

Ved alvorlig sykdom hos barnets foreldre/ 

omsorgspersoner 

1. fase: 

 Barnehagen informeres av den syke eller en av de nærmeste 

 Sette av tid til samtale med den syke, så lenge det er han/hun som følger 

barnet til barnehagen 

 Barnehagen skal være opptatt av familiens ønsker. Hva kan vi bidra med? 

 Når barnet ikke følges til barnehagen av den syke, er det nødvendig å 

fortsette med muntlig og skriftlig informasjon til hjemmet om det som 

skjer i barnehagen 

 Barnehagen må være behjelpelig med å finne løsninger på praktiske 

problemer som f.eks. henting og bringing   

 

2. fase: 

 En fast voksen fra barnehagen har ansvar for å holde kontakt med barnet 

og foreldrene 

 Viktig med skriftlig informasjon. Kontaktpersonen bør føre en dagbok slik 

at viktige avtaler og informasjon bevares og er tilgjengelig for andre. 

 Informere hjemmet om hjelpeapparatet 
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Tiltakskort 

Når et barn får alvorlig sykdom 

1. fase: 

 Barnehagen får informasjon fra foreldre eller andre om barnets sykdom 

 Barnehagen (ved enhetsleder eller pedagogisk leder) kontakter barnets 

familie og finner ut 

 Hva kan barnehagen bidra med 

 Hva ønsker foreldrene videre 

 Hvilken informasjon kan barnehagen gå videre med til de andre 

barna og foreldrene 

 Kan de andre barna sende tegninger og hilsener til barnet 

 

2. fase: 

 Pedagogisk leder holder kontakt med familien videre 

 De ansatte snakker om barnet og informerer barna som er på 

gruppen/huset 

 Informasjon til de andre foreldrene om hva som tas opp med barna 

 Foreldrebetalingen stanses midlertidig. Enhetsleder har ansvaret 
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Tiltakskort 

Når mor/far eller søsken dør 

1. fase: 

 Den av personalet som står barnet/familien nærmest kontakter barnets 

hjem 

 Hvordan ønsker familien at barnehagen skal følge opp barnet og familien 

framover 

 Informerer de etterlatte om mulighetene for å få råd/hjelp fra 

hjelpeapparatet eller kriseteamet 

 

2. fase: 

 Avklare med familien hvilke ønsker de har i forhold til barnehagen, og 

hvilken informasjon vi kan gi barna og de andre foreldrene 

 Informere de andre foreldrene om hva som har skjedd og hva som tas 

opp i barnehagen med de andre barna.  

 Hvis det er naturlig ut ifra barnets alder, kan man samle barnegruppa og 

snakke med dem 

 Vær oppmerksom på at barn kan bli redde for å miste en av sine egne 

nærmeste 

 Avtale om blomster og lignende til begravelsen 

 Det bør legges til rette for at personalet det er aktuelt for kan gå i 

begravelsen.  

 Barnet som har mistet en av sine nærmeste, må over tid få ekstra 

oppfølging fra personalet  

 Vis omsorg for den øvrige familie 

 Husk at sorg er en langvarig prosess 
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Tiltakskort 

Når en i personalgruppa dør 

1. fase: 

 Den som først får beskjed, varsler enhetsleder som varsler resten av 

personalgruppa snarest 

 Oppvekstdirektøren informeres - behov for kriseteam? 

 Personalet samles samme dag 

 Det planlegges hva som skal skje neste dag i barnehagen 

 Enhetsleder/leder tar kontakt med de etterlatte for å vise deltakelse. Ha 

gjerne med blomster/brev. Innhent informasjon 

 Ytre ønske om å holde kontakt, og tilby hjelp/støtte til de etterlatte 

 

2. fase: 

 Hvis dødsfallet skjer plutselig: 

 Det innkalles til personalmøte samme dag:  

 Avtale hvem som gjør hva 

 Hvordan barna skal informeres 

 Hva som skal skje videre (deltakelse i begravelse, blomster 

oppfølging av barna osv) 

 Foreldre må få informasjon om hva som har skjedd, og hva barna er 

informert om 

 Bord med duk, bilde, blomster og lys på personalrommet og der barna er 

 Fjern bilde av den ansatte fra hjemmesiden (media kan bruke det) 

 Det aktuelle huset stenges begravelsesdagen. Det avklares med hensyn 

til de andre husene. 

 Personalet deltar i begravelse etter eget ønske. Minnestund sammen 

etter begravelsen. 

 Dersom barna skal delta i begravelsen, må dette skje i følge med 

foreldrene. 

 Markering sammen med barna for å snakke om den avdøde.  

 Første høytiden etter dødsfallet: barnehagen tar kontakt med familien. 

 Informasjon om kommunens ordninger og forsikringer 

 Melde den ansatte ut av kommunens systemer (lønn, maillister) 
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Tiltakskort 

Når et barn ikke blir hentet 

 To ansatte må være på jobb 

 Ringe foresatte hjem, mobil og arbeid 

 Ringe andre kontaktpersoner som er oppgitt på barnets 

kontaktskjema 

 Kontakt enhetsleder for orientering og råd 

 Kontakt eventuelt Barnevernsvakten for veiledning/råd 

Tiltakskort 

Mistanke om rus hos foreldre/foresatte som henter 

barn i barnehagen 

 Si til den som henter at «nå tror jeg at du er ruset» 

 Jeg må ringe barnevernsvakta 

 Du må sitte her mens jeg gjør det. (Vær så diskre som mulig) 

 Vi skal ikke holde barnet fysisk tilbake 

 Få eventuelt hjelp av en annen i personalet 

 Hvis vedkommende kjører bil skal også politi ringes 

 Når du har fått kontakt med barnevernsvakta vil de si hva som skjer 

videre 

 Kontakt enhetsleder etterpå 

 

Tiltakskort 

Når et barn blir hentet av en som ikke skal hente 

 Ring foreldrene og sjekk om vedkommende skal hente barnet 
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Tiltakskort 

Rutine ved etterspørsel av barn 

 Hvis noen utenfra spør etter et navngitt barn, henvis dem til 

administrasjonen i 3. etasje på Låven 
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Tiltakskort 

Hvis et barn forsvinner fra gruppa 

1. fase: 

 Med en gang det oppdages at et barn er borte 

 Registrer klokkeslett 

 Ringe med klokka og samle alle barna 

 Spør om noen har sett barnet som er borte. Hvor pleier barnet å leke 

 1-2 voksne leter i nærområdet. Sjekk farlige skrenter, vei og vann først 

 Ha med mobil, og hold kontakt med de andre 

 Bruk det vi har lært om barn som blir borte 

 

2. fase: Etter 5 minutter  

 Varsle barnehagen ved enhetsleder/nestleder 

 Utvide letingen 

 Kontakte politiet – få råd 

3. fase: Etter 10 minutter 

 Politiet varsles på nytt 

 Barnehagen og foreldre varsles 

 Resten av barnegruppa og de voksne som trengs, går tilbake til 

barnehagen 

Denne tiltakskortet skal alle kjenne til og ha med sekken. 
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Tiltakskort 

Ved bekymring for et barn     
 

I forhold til opplysningsplikten til barnevernet er det lovpålagt for alle offentlig 
ansatte å varsle om bekymringer vedrørende barn. 
Det vil si at alle som arbeider i barnehagen har en plikt til å bringe videre en 
bekymring de har, enten den er stor eller liten. 
 
Roligheden gård barnehage har følgende rutine for dette 

1. Den ansatte som ser/opplever ting rundt et barn som vekker bekymring 
skal melde dette videre til sin nærmeste leder. Noter ned observasjon 
med dato og klokkeslett 
 

2. Pedagogisk leder melder videre til enhetsleder/nestleder og drøfter 
bekymringen, kan eventuelt kontakte barneverntjenesten for å drøfte 
bekymringen anonymt 

 
3. Enhetsleder vurderer hvorvidt det skal sendes inn bekymringsmelding til 

barnevernet, eller om det skal drøftes videre med barnevernsvakten 
 

4. Bekymringsmelding sendes på skjema til barnevernet. Foreldre 
informeres om bekymringsmeldingen dersom det ikke er mistanke om 
seksuelle overgrep eller grov vold 

 
5. Barnevernet skal senest en uke etter at de har mottatt 

bekymringsmelding, melde tilbake til melder om saken skal arbeides 
videre med eller om den henlegges 

 
 
Viktige adresser/telefoner 
 

Barnevernsvakten i Kristiansand telefon: 38 07 54 00/116111 
 
Alarmtelefon for barn og unge  116 111 

Nettsiden http://www.barnevernvakt.no/ er en portal med informasjon om 
barnevernvakter og barneverntjenester i Norge.  

Den har også informasjon til offentlige ansatte og om deres meldeplikt.  
 
 

http://www.barnevernvakt.no/
http://www.barnevernsvakt.no/proffe.aspx
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Tiltakskort 

Vold og overgrep mot barn 

Forebygging: 

 Alle ansatte/vikarer/studenter/praksiselever skal ha gyldig politiattest før 

oppstart i barnehagen 

 Personalet er minst mulig alene med barn inne/ute (alltid to på tur) 

 Stellerom skal være transparente, slik at barn, foreldre og ansatte er 

trygge på at det ikke skjer uønskede hendelser 

 Praksiselever og de som er inne kort tid skal ikke skifte bleie på barn eller 

være med på toalett 

 Alle har ansvar for å si fra til leder dersom de reagerer på ansattes atferd 

i forhold til barn (være mye alene med barn, alltid være med på 

toalett/skifte bleie) 

 Personer som ikke er ansatt i barnehagen skal ikke være alene med barn 

(andre foreldre, håndverkere, journaliser mm) 

Ved mistanke om at barn har vært utsatt for vold eller seksuelle 

overgrep 

 Følg tiltakskort «Ved bekymring for et barn» på side 20 

 Meld alltid fra til ledelsen – foreldre skal ikke informeres 

 Ikke gå med bekymringen alene, det er ikke ditt ansvar å bevise noe 

 Vær spesielt oppmerksom på barn som endrer atferd, kommer med 

utsagn som vekker bekymring 

 Vær oppmerksom på seksualisert atferd hos barn 

 Vær oppmerksom på skader barna har fått på kroppen 

 Gjør deg kjent med symptomer på at det kan ha foregått seksuelle 

overgrep  
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Tiltakskort 

Informasjon til barn, foreldre og ansatte ved 

uønskede hendelser 

Barn 

 Ved en uønsket hendelse er det ledelsen i barnehagen i samarbeid med 

teamlederne som avtaler hvordan barna skal informeres 

 Barn skal få anledning til å spørre om det de lurer på 

 Den ansatte må signalisere at den kan og vil høre på det du har å si 

 Du kan ikke love et barn at det de forteller skal være hemmelig 

Foreldre 

 Ved en uønsket hendelse skal foreldrene så fort som mulig få 

informasjon fra ledelsen om det som har skjedd 

 Det varsles gjennom sms eller hjemmesiden (avhengig av hva det gjelder) 

 Foreldre må få informasjon fra teamleder/pedagogisk leder om hva de 

har snakket med barna om 

Ansatte 

 Enhetsleder/nestleder informerer de ansatte om hendelser 

 Varsling gjennom sms,  mail og hjemmesiden 

 Det innkalles til personalmøte ved behov 
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Tiltakskort 

Mediehåndtering 

 Enhetsleder uttaler seg til media 

 Barn skal ikke tas bilde av uten foreldrenes samtykke 

 Forsøke å unngå at det tas bilder av barnehagen  

 


