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Notat - Svar til spørretimen - hvordan sikre best mulig psykisk 
helse for alle barn i barnehage 
 
Rammeplanen for barnehager fra 2017 har fått et eget kapittel om “Livsmestring og helse” – 
hvor oppdraget til barnehagene her tydeliggjøres i forhold til tidligere rammeplan. 
Oppdraget er formulert slik: Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon 
og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i 
barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd 
og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må 
barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. 
 
De kommunale barnehagene har siden 2017 hatt satsningsområdet “Kom og lek”. Fundamentet 
er bygget på “Barns syv psykiske helserettigheter”. Disse helserettighetene er; Identitet og 
selvrespekt, Meningen i livet, Mestring, Tilhørighet, Trygghet, Deltakelse og Fellesskap.  
 
Barnehagene har knyttet livsmestring og lek sammen for å sette søkelys på barns psykiske 
helserettigheter, hvorfor leken er livsviktig og hvilke forpliktelser personalet i barnehagene har i 
samspill og lek med barna. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan 
prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barnehagene har gjort en god del 
endringer i det fysiske lekemiljøet det siste året, for å legge bedre til rette for omsorg og lek, 
læring og danning. Som overbygning for all kompetanseheving som er gjennomført de siste 
årene står FN`s barnekonvensjon.  
 
To barnehager i kommunen deltar i et forskningsprosjekt om helsefremmende barnehager - en 
privat og en kommunal barnehage. Disse barnehagene deler kompetanse med hele 
barnehagemiljøet i Øvre Eiker. Det er også utviklet et digitalt verktøy for å sikre at barnehagene 
er helsefremmende, hvor de kommunale barnehagene skal være piloter.  
 
Barnehagenes satsing på “Kom og lek” settes også inn i sammenhengen “Ett lag for god 
oppvekst”. Samarbeid med familiesenteret er utvidet og det skal utprøves noen prosjekter som 
vil øke informasjonsflyt og kvaliteten på tjenester til barns beste. 

Vår dato: 17.06.2019 Deres referanse:  Vår saksbehandler: 
 Vår referanse: 2019/5495-  

22930/2019 
Nina Sollie 



  

 

 
En av barnehagene har utarbeidet en handlingsplan for å fremme det psykososiale miljøet for 
barna i barnehagen, hvor målet er at ingen skal utsettes for mobbing eller krenkelser. Denne 
handlingsplanen skal tas i bruk også i andre barnehager.  
 
Vi får til mye i våre barnehager. Kommunedirektøren peker imidlertid på at mange av 
barnehagene utfordres av store grupper og uegnede barnehagelokaler. Dette gir ikke en 
optimal situasjon for å oppfylle barnekonvensjonens artikkel om “barns beste”. 
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