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Barnas psykososiale miljø i Søråsen barnehage 
Mål: Alle i Søråsen skal oppleve trygghet, trivsel og fellesskap 

Å føle seg betydningsfull i et fellesskap er avgjørende for barns trivsel. Når 

barn er trygge på seg selv kan de ta kontakt med andre og knytte 

vennskap. I Søråsen barnehage jobber vi for et godt psykososialt miljø, 

med likeverd, respekt, toleranse og vennskap. Dette er alle voksne sitt 

ansvar! Dette heftet har vi laget for å synliggjøre ansvar og forventninger 

til foreldre og personal. 

 

Barnehagens rutiner for å motvirke mobbing: 

1) Åpenhet om barnas psykososiale miljø: 

Foreldre og personal gir hverandre tilbakemeldinger når det gjelder 

hvordan barn og barnegruppen har det. Vi ønsker lav terskel. 

 

2) Søråsen barnehage er en «be tilbake» barnehage:  

Dersom ditt barn blir bedt hjem til noen, så forplikter det at dere ber 

tilbake en gang i nærmeste fremtid. Dette sikrer at alle barn som ønsker 

det blir invitert med hjem til noen. 

 

3) Søråsen barnehage arrangerer ulike sosiale sammenkomster:  

Høstfest, Juletrefest, Foreldretreff, tur i skogen, sommerfest.  

Dette gjør at foreldre og barn har mulighet for å bli kjent med hverandre. 

Snakk gjerne med noen du ikke har snakket med før! 

 

4) Bursdagsinvitasjoner:  

Å ikke bli invitert i bursdag kan føles ekskluderende for et barn.  

 Ta kontakt med personalet på avdelingen for å få en oversikt over 
hvilke barn du bør invitere.  

 Det er mulig å invitere hele avdelingen med personal hjem på dagtid. 

 I Søråsen ønsker vi ikke deling av kjønn som jente- og guttebursdag. 

 Bursdagsinvitasjoner leveres direkte til barnet, ikke gjennom 
barnehagen. 
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Barnehagepersonalet sitt ansvar:  
 

 Skape et godt lekemiljø der barn får knytte vennskap 

 Snakke positivt om alle barn i barnegruppa 

 Forhindre skjev maktbalanse i barnegruppa 

 Informere foreldre om deres barns rolle i barnegruppa 

 Forberede barna på hvordan ta imot nye barn i barnehagen.  

 Informere foreldre om nye barn som begynner i barnehagen 

 Følge rutinene i «Handlingsplan mot mobbing» ved behov 

 

Foreldrene sitt ansvar: 

 

 Vise oppmerksomhet og interesse for andre barn enn ditt eget 

 Snakke positivt om andre, både barn og voksne 

 Be tilbake 

 Ta opp saker om trivsel på utviklingssamtalene og følge opp mål 

 Ta godt imot nye barn og deres familier.  

 Delta på sosiale tilstelninger og vær åpen for nye bekjentskaper 

 Følge barnehagens anbefalinger for bursdagsinvitasjoner 

 Lese og underskrive på «Handlingsplan mot mobbing» 

  

Har du tenkt på at…. 

 

…ditt barn påvirkes av dine holdninger?  

Tenk på hva du sier, ikke kommenter andres feil, vis toleranse for ulikheter 

 

…ditt barn trives best sammen med barn som også trives? 

Ta deg ekstra av de som trenger det mest,  

 

Les også Handlingsplan mot mobbing på barnehages nettside 

Handlingsplan mot mobbing 

https://goo.gl/G9UnJA
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Søråsen barnehage 

Søråsen 20b 

1356 Bekkestua 

 

Telefon: 67 12 55 76 

post@soraasen.no 

www.soraasen.no 

Oktober November Desember 

Empati og Rolletaking 

 

Selvkontroll  Selvkontroll  

Kropp, bevegelse og 

helse 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

Lære om brannvern. 

Få et positivt forhold til 

å bruke kroppen sin ute. 

Lære om sunn/usunn mat 

 

Lære å tegne/male 

motiver.  

Vente på tur, gå på 

rekke, vise hensyn 

til andre  

Lære om å delta i 

tradisjoner knyttet til 

julehøytiden 

Vente på tur, gå på rekke, 

vise hensyn til andre  

Tur til brannstasjonen 

Tur i skogen  

Være med på matlaging 

Oppgaveark 

Lese bok 

Tur til 

Barnekunstmuseet 

Forming/Male bilder 

Aktivitetsdag* 

Oppgaveark 

Lese bok 

 

Juletur til Sætern gård 

med folkeeventyr, sang, 

nisser, grøt og gang rundt 

julegrana i skogen 

 

April Mai Juni 

Positive sosiale 

handlinger 

Lek, glede, humor Lek, glede, humor 

Antall, rom, form  

 

Natur, miljø, teknikk Natur, miljø, teknikk 

Følge spillereglene 

Være god taper/vinner  

Blikktelle terninger 

Lære om former og 

førmatematiske 

begreper. 

Kunne de viktigste 

reglene for å ferdes i 

trafikken 

Lære om gjenvinning 

og kildesortering 

Lære noen 

regelleker/skolegårdsleker 

Lære om husdyr, insekter 

og dyr i skogen  

Brannvernopplæring – 

avslutning 

Brettspill/Yatzy 

Gå på jakt etter 

former i omgivelsene 

Oppgaveark 

Lese bok  

 

 

Trafikkopplæring på 

barnestasjonen  

Kildesortering 

Fotballkamp* 

Aktivitetsdag* 

Oppgaveark 

Lese bok  

Regelleker og spill ute 

Leirskole til Vangen*  2 dg. 

Brannverntur til Kalvøya* 

Oppgaveark 

Lese bok 

Oktober November Desember 

Empati og Rolletaking 

 

Selvkontroll  Selvkontroll  

Kropp, bevegelse og 

helse 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

http://www.soraasen.no/

