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Kriterier for helsefremmende  
barnehager i Østfold 

God helse og livskvalitet er en forutsetning for 
barns utvikling, læring og mestring. Barnehagen 
er en viktig arena for å støtte og styrke foresatte 
og samfunnet i arbeidet med å bygge god helse 
hos barn. Det helsefremmende arbeidet i bar-
nehagen skal bidra til trivsel og mestring, godt 
læringsutbytte og til å gi barna et godt grunnlag 
for å gjennomføre det 13-årige opplæringsløpet. 
Med helsefremmende barnehager forstår Øst-
foldhelsa barnehager som styrker barnas fysiske 
og psykiske helse, gjennom å ha fokus på det so-
siale og fysiske miljøet, innholdet og arbeidet i 
barnehagen, samt å ha systematisk forankring av 
det forebyggende og helsefremmende arbeidet. 
Helsefremmende barnehager bidrar til utjevning 
av sosial ulikhet mellom grupper i befolkningen. 

1.  Barnehagen legger til rette for at alle barn kan 
være fysisk aktive minst 60 minutter hver dag.

2.  Barnehagen legger til rette for god balanse 
mellom aktivitet og hvile for hvert enkelt barn. 

3.  Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i 
barnehagen oppfylles.

4.  Barnehagen har rutiner for god hygiene. 

5.  Barnehagen arbeider systematisk for å fore-
bygge skader og ulykker.

6. Barnehagen har rutiner for samarbeid med 
 foresatte og legger til rette for foresattes med-
virkning i hverdagen.

7.  Barnehagen har gode systemer for tverrfaglig 
og helhetlig samarbeid med andre fagfelt og tje-
nester for barn.

8.  Helsefremmende arbeid er forankret i barne-
hagens styringsdokumenter, kvalitets-styrings-
system og arbeidsmåter. 

9.  Barnehagen jobber aktivt og systematisk for å 
fremme et godt psykososialt miljø som legger til 
rette for medvirkning og utvikling av sosial kom-
petanse, der det enkelte barn opplever trygghet, 
tilhørighet og mestring. Foto: Shutterstock
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Veileder

Kriterier for helsefremmende barnehager er ut-
viklet i prosjektet «Atten tusen timer» i Østfold    
(2014 – 2016). Arbeidet er koordinert med pågå-
ende arbeid med å utvikle nasjonale kriterier for 
helsefremmende barnehager og skoler. 
Med helsefremmende barnehager forstår Øst-
foldhelsa barnehager som styrker barnas fysiske 
og psykiske helse, gjennom å ha fokus på det so-
siale og fysiske miljøet, innholdet og arbeidet i 
barnehagen, samt å ha systematisk forankring av 
det forebyggende og helsefremmende arbeidet. 
Helsefremmende barnehager bidrar til utjevning 
av sosial ulikhet mellom grupper i befolkningen. 

Formål med kriteriene

Kriterier for helsefremmende barnehager i Øst-
fold skal være en konkret og enkelt kommuni-
serbar beskrivelse av hva som ligger i begrepet 
«helsefremmende barnehage». Kriteriene skal 
benyttes for å sikre synliggjøring, forankring og 
ansvarliggjøring, og i arbeidet med å kvalifisere 
barnehagen som en helsefremmende virksomhet. 

Kvalifisering som helsefremmende 
barnehage 

Østfoldhelsa anbefaler at alle barnehager i fylket 
arbeider for å bli kvalifisert som helsefremmende 
barnehage. Prosessen med kvalifisering som hel-
sefremmende barnehage skal gi en merverdi for 
virksomheten. 
Kvalifisering som helsefremmende barnehage 
innebærer at barnehagen gjennom en aktiv pro-
sess i miljøet dokumenterer med en søknad at 
de oppfyller minst 80 % av kriteriene, herunder 
kriteriene 8 og 9.  

Prosessen med kvalifisering skal skape entu-
siasme, også ved at barn, ansatte, ledelse og 
foresatte jobber sammen med stolthet for egen 
virksomhet. To år er anslått tid for kvalifiserings- 
arbeidet. Barnehagen rekvalifiseres deretter 
hvert tredje år, dersom barnehagen fortsatt 
kan dokumentere at de er en helsefremmende  
virksomhet. 

Styret i Østfoldhelsa sitt vedtak 27.5.2015:

1. Kriterier for helsefremmende barnehager 
med tilhørende veileder vedtas. 

2.  Barnehager, grunnskoler og kommuner i 
Østfold oppfordres til å vedta kriteriene, og 
arbeide for at barnehager og skoler blir kvali-
fisert som helsefremmende virksomheter. 

3.  Virksomheter som søker om å bli kvalifisert 
som helsefremmende virksomhet må doku-
mentere at de oppfyller minimum 80 % av 
kriteriene, herunder to utvalgte kriterier. 

Forankring av kriteriene i lovverk og nasjonale 
anbefalinger og føringer, samt gode tips og ide-
er til helsefremmende arbeid:

Grunnlaget for kriterier for helsefremmende bar-
nehager er FNs Barnekonvensjon, Barnehage- 
loven, Folkehelseloven, Kommuneloven, For-
skrift om miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler og gjeldende forskrifter for barnehager. 
Det forutsettes at barnehagen følger gjeldende 
lover og forskrifter, og er godkjent etter forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 
Gjennom Folkehelseloven er kommuner, fyl-
keskommuner, kommunale tjenester og private 
barnehager pålagt å ha fokus på «helse i alt» i 
sitt daglige arbeid. Utjevning av sosial ulikhet  
mellom grupper i befolkningen er et annet av de 
grunnleggende prinsippene i folkehelseloven. 
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Miljørettet helsevern omfatter de faktorer som til 
enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirk-
ning på helsen. 
Kriteriene bygger på at det allerede gjøres mye 
godt folkehelsearbeid i barnehagen. Kriteriene 
bidrar til å systematisere og forankre det gode 
arbeidet. Ansatte med oppdatert og god kom-
petanse er noe av det viktigste grunnlaget for å 
sikre en god helsefremmende hverdag i barne-
hagen.

Denne veilederen utdyper og forklarer kriterie-
settet. Veilederen gir først en utdypende forkla-
ring av det enkelte kriteriet, forankrer kriteriet i 
aktuelt lovverk og nasjonale anbefalinger og  
føringer, og gir også i noen grad tips og ideer  
til arbeid i barnehagen.  

Foto: Shutterstock
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1. Barnehagen legger til rette for at alle 
barn kan være fysisk aktive minst 60 minut-
ter hver dag

Allsidig fysisk aktivitet er en forutsetning for god 
fysisk og motorisk utvikling hos barn. Det er 
også med på å forebygge en rekke sykdommer 
og helseplager senere i livet. Fysisk inaktivitet i 
befolkningen er i ferd med å bli vår største hel-
setrussel. Alt tyder på at også barn er betydelig 
mindre fysisk aktive enn tidligere. Endret leke-
mønster og endret bruk av fritid, som resultat 
av et stort og voksende tilbud av ulike skjerm- 
aktiviteter, er sammen med økt motorisert  
transport viktige årsaker til dette.  
Foresatte har hovedansvaret for at barna utfor-
dres til fysisk aktivitet, men ettersom småbarn  
i dag tilbringer store deler av sin våkne tid i opp-
veksten i barnehage, må barnehagen ta en større 
del av ansvaret for barnas fysiske aktivitetsbehov. 
Fysisk-motoriske ferdigheter må bli en sentral 
del av barnehagens allmenndanning og læring.  
Sammen har foresatte og barnehagen ansvar for 
at barn er i fysisk aktivitet minimum 60 minutter 
hver dag, gjerne mer. 
Tilbudet bør være mest mulig variert og stimu-
lere ulike fysiske og motoriske ferdigheter. Akti-
viteten bør være av et slikt slag at barnet flere 
ganger i løpet av dagen blir andpusten og svett. 
Ingen barnehager er helt like, så hver barnehage 
må bygge sitt aktivitetstilbud på de muligheter 
og fortrinn som finnes.  Muligheter til aktivitet 
både ute og inne må benyttes og utvikles. Det 
anbefales å stimulere mest mulig til fysisk aktivi-
tet utendørs.  

Lovverk og føringer: 

Lov om barnehager § 1: «Barnehagen skal bidra 
til trivsel og glede i lek og læring, og være et  
utfordrende og trygt sted for fellesskap og  
vennskap». 
Rammeplan for barnehagen, kap 1.8: «Barneha-
gen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for 
variert lek. Barnehagens innhold bør inspirere til 
fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Persona-
let må være tilgjengelige for barn ved å støtte,  

inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Dette 
vil også danne grunnlag for å sikre at alle barn 
får gode erfaringer og en opplevelse av å mes-
tre samspillet med andre barn i lek. Barn som 
ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger  
andres lek må gis særskilt oppfølging».
Rammeplan for barnehagen, kap 3.2: «I løpet 
av småbarnsalderen tilegner barna seg grunn-
leggende motoriske ferdigheter, kroppsbe-
herskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt 
i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. 
Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye  
gjennom kroppen. Gjennom kroppslig  
aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. 
Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg 
erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange 
områder”.
Helsedirektoratet: Anbefalinger om fysisk aktivi-
tet og stillesitting (2014): «Barn og unge anbe-
fales minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver 
dag, alternativt fordelt utover uken. Aktiviteten 
bør være variert og intensiteten både moderat 
og hard. Minst tre ganger i uka bør aktiviteten 
være med høy intensitet, og inkludere aktivite-
ter som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet.  
De aller fleste bruker en stor del av dagen bru-
kes i ro. Barn, unge, voksne og eldre anbefales 
nå å redusere tiden de bruker i ro eller er stille-
sittende. Langvarig stillesitting eller tid i ro bør  
unngås. Barn og unge bør ha mulighet til  
regelmessige korte pauser med lett muskel- 
aktivitet i noen minutter». 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler § 10: «Virksomheten skal planlegges 
og drives slik at den dekker ulike behov for akti-
vitet og hvile». 

Tips og ideer: 

Helsedirektoratet: Anbefalinger for fysisk aktivi-
tet og stillesitting 0-5 år. 
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-ak-
tivitet/anbefalinger-fysisk-aktivitet 
og 
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-ak-
tivitet/anbefalinger-om-a-redusere-stillesitting 
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Østfold fylkeskommune: Bevegelsesglede og 
matglede. Idehefte for barnehagen og SFO. 
http://cld.bz/xyjFJ

Registreringsskjema for enkeltbarns aktivitets- 
nivå, ute og inne. Symra og Saltnes. 
Oslofjordens friluftsråd: Læring i friluft. 
http://www.oslofjorden.org 

2. Barnehagen legger til rette for god 
balanse mellom aktivitet og hvile for hvert 
enkelt barn

Aktivitet, søvn og hvile påvirker hverandre. Vari-
erte og meningsfylte fysiske og sosiale aktiviteter 
fremmer både helse, velvære og tilfredshet. Barn 
i barnehage må gis anledning til redusert aktivi-
tetsnivå og hvile i løpet av dagen. Behovet for 
hvile varierer mellom individer. 
Menneskets intellektuelle funksjoner blir bedre 
når man er uthvilt. Forskning bl.a. i Norge viser 

at lite søvn henger sammen med dårligere psy-
kisk og fysisk helse og dårligere læring, også hos  
førskole-barn. Amerikanske forskere har funnet 
at faste leggerutiner er viktig å etablere for å  
påvirke barns tidlige lese- og skriveferdigheter. 

Lovverk og føringer:

Barnekonvensjonen artikkel 31.1 bestemmer at 
«barn har rett til hvile og fritid og til å delta i lek 
og fritidsaktiviteter som passer barnets alder og 
til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksom-
het».
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler § 10: «Virksomheten skal planlegges 
og drives slik at den dekker ulike behov for akti-
vitet og hvile».

Tips og ideer:

Østfold fylkeskommune: Bevegelsesglede og 
matglede. Idehefte for barnehagen og SFO.  
http://cld.bz/xyjFJ
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3. Nasjonale retningslinjer for mat  
og måltider i barnehagen oppfylles

Det er viktig at barn tidlig i livet har et sunt og 
balansert kosthold for å bygge god helse. Hos 
de minste barna styrer nære omsorgspersoner 
mattilbudet. Barnehagen har et særlig ansvar og 
representerer en arena med et stort potensiale 
for å påvirke det daglige matinntaket.  Omtrent 
halvparten av det et barn spiser i løpet av dagen 
spises i barnehagen og matvaner etableres i ung 
alder. Mattilbudet i barnehagen er ekstra viktig 
for dem som har et mangelfullt tilbud hjemme. 

Måltidet er i tillegg en arena hvor dannelsespro-
sesser finner sted. Et måltid gir rom for læring av 
kultur, tradisjoner og normer, ved siden av kunn-
skap om mat og matvarer, sunt kosthold og helse 
og trening av finmotorikk og selvstendighet.
Barnehagen skal ifølge rammeplanen bidra til 
at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og 
kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, 
aktivitet og hvile. Arbeidet med mat og måltider 
i barnehagen bør skje i nær forståelse og sam-
arbeid med barnas hjem, og det bør forankres  
i barnehagens årsplan. 

Foto: Shutterstock

8    Kriterier for helsefremmende barnehager i Østfold



Lovverk og føringer: 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler § 11: «Det skal finnes egnede mulig-
heter for bespisning som også ivaretar måltidets 
sosiale funksjoner. Virksomheten skal i nødven-
dig utstrekning ha tilfredsstillende muligheter 
for lagring, tilberedning og servering av mat i  
samsvar med næringsmiddellovgivningen».

Helsedirektoratet: Anbefalinger for kosthold,  
ernæring og fysisk aktivitet. 
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/anbe-
falinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivi-
tet/Sider/default.aspx

Helsedirektoratet: Retningslinjer for mat og mål-
tider i barnehagen. 
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/ret-
ningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen

Måltider

Barnehagen bør: 

1. Legge til rette for minimum to faste, ernæ-
ringsmessig fullverdige måltider hver dag 
med medbrakt eller servert mat 

2.  Sette av god tid til hvert måltid, minimum 30 
minutter til å spise, slik at barna får i seg til-
strekkelig med mat

3.  Legge til rette for å kunne spise frokost for de 
barna som ikke har spist frokost hjemme 

4.  Ha maksimum 3 timer mellom hvert måltid. 
Noen barn, særlig de yngste, kan ha behov 
for å spise oftere 

5.  Legge til rette for at de voksne tar aktivt del i 
måltidet og spiser sammen med barna 

6.  Legge til rette for et godt fungerende og tri-
velig spisemiljø 

7.  Sørge for god hygiene før og under måltide-
ne og ved oppbevaring og tilberedning av 
mat 

8.  Ivareta måltidenes pedagogiske funksjon 

Mat og drikke

9. Maten bør varieres over tid og gi varierte 
smaksopplevelser 

10. Måltidene bør settes sammen av mat fra føl-
gende tre grupper:   
Gruppe 1: Grovt brød, grove kornprodukter, 
poteter, ris, pasta etc.   
Gruppe 2: Grønnsaker og frukt/bær   
Gruppe 3: Fisk, annen sjømat, kjøtt, ost, egg, 
erter, bønner, linser etc. 

11. Plantemargarin og olje bør velges framfor 
smør og smørblandede margarintyper 

12. Drikke til måltidene bør være skummet melk, 
ekstra lettmelk eller lettmelk 

13. Vann er tørstedrikk mellom måltidene, og 
bør også tilbys til måltidene 

14. Mat og drikke med mye tilsatt sukker bør 
unngås 

15. De fleste markeringer og feiringer bør gjen-
nomføres uten servering av søt og fet mat og 
søt drikke.

Tips og ideer: 

Helsedirektoratet: Bra mat i barnehagen. Veiled-
ningshefte for barnehagepersonell.
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ 

Østfold fylkeskommune: Bevegelsesglede og 
matglede. Idehefte for barnehagen og SFO 
http://cld.bz/xyjFJ

Helsedirektoratet og Mattilsynet: Kostplanleg-
geren 
https://www.kostholdsplanleggeren.no/ 

Sjekkliste for måltider i barnehager. 
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/        
Side 10. 
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4. Barnehagen har rutiner for god hygiene 

Barn som går i barnehage er mer utsatt for in-
feksjoner enn andre barn. Det er spesielt de nye 
barna i barnehagen som blir syke. God hygiene 
læres best i felleskap med andre for å fremme 
generell helse og hindre smittespredning. Ruti-
ner for god hygiene inkluderer mathygiene, bar-
nehagens kontakt med dyr og anbefalinger for 
når syke barnehagebarn og ansatte bør være 
hjemme. 
Det er foreldrenes ansvar å holde barnet hjemme 
ved sykdom, og et godt samarbeid rundt dette 
er viktig for å forebygge og hindre spredning av 
sykdom.

Lovverk og føringer: 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler § 17: «Virksomheten skal planlegges og 
drives slik at risikoen for spredning av smittsom-
me sykdommer blir så liten som praktisk mulig».

Folkehelseinstituttet: Barnehager og smittevern 
– veileder for helsepersonell. 
http://www.fhi.no/  

Tips og ideer: 

Helsedirektoratet: Bra mat i barnehagen. Veiled-
ningshefte for barnehagepersonell. 

Generelle råd fra Folkehelseinstituttet (Barne-
hager og smittevern – veileder for helseperso-
nell):

• Ha såpedispenser og papirhåndklær ved alle 
håndvasker. Bruk alltid varmt vann og såpe 
ved håndvask.

•  Vask alltid hendene godt etter toalettbesøk 
eller bleieskift

•  Vask hendene når barna kommer inn fra lek 
og opphold ute.

•  Unngå å nyse og hose å hverandre, vask 
hendene når barna har pusset nesen

• Fellesleker av plast og tre bær vaskes 
regelmessig med rengjøringsmiddel og 
varmt vann forslagsvis en gang per uke.  
Tøyleker kan vaskes i vaskemaskin

•  Ved stell av blødende sår og neseblødninger 
bør engangshansker brukes, Skrubbsår og 
andre småsår som ikke blør stelles på vanlig 
måte.

•  Stell og vanlig bleieskift kan foregå uten  
hansker

•  Rengjøring ved søl av blod eller avføring på 
gjenstander, gulv osv utføres med hushold-
nings-klorin. Bruk vanlige rengjøringshan-
sker.

Foto: Shutterstock
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5. Barnehagen arbeider systematisk for å 
forebygge skader og ulykker

Barns mulighet til å ha innflytelse på sine fysiske 
omgivelser er små. Barnehagen har et særskilt 
ansvar for å sikre at barna er trygge i sin lek og 
at det fysiske miljøet i barnehagen forebygger 
skader. Barnehagen må i sitt arbeid med å fore-
bygge skader og ulykker ikke eliminere barnas 
muligheter til kroppslig og annen læring som bi-
drar til å flytte grenser for barnet. 

Lovverk og føringer: 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler § 14: «Virksomheten skal planlegges 
og drives slik at skader og ulykker forebygges. 
Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for hånd-
tering av ulykkes- og faresituasjoner. Rutinene 
og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle,  
herunder barn og elever».

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler § 15: «Virksomheten skal ha første-
hjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfreds-
stillende standard. Utstyret skal være forsvarlig 
plassert. Virksomhetens eier skal sørge for at alle 
ansatte er kjent med hvor utstyret oppbevares 
og hvordan førstehjelp ytes».

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler § 17: «Virksomheten skal planlegges og 
drives slik at risikoen for spredning av smittsom-
me sykdommer blir så liten som praktisk mulig».

6. Barnehagen har rutiner for samarbeid 
med foresatte og legger til rette for fore-
sattes medvirkning i hverdagen

Det er foreldrene som har hovedansvaret for 
barns oppdragelse og danning. Dette prinsippet 
er nedfelt i Barnekonvensjonen og i Barneloven. 
Barnehagen representerer et kompletterende 
miljø til hjemmet. Barnehagen må vise respekt 
for ulike familieformer. To begrep i Barneloven, 
forståelse og samarbeid, dekker ulike sider ved 
kontakten mellom barnehagen og foreldre-
ne. Med forståelse menes gjensidig respekt og 

anerkjennelse for hverandres ansvar og opp-
gaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes 
regelmessig kontakt der informasjon vedrørende 
barnet utveksles til det beste for barnet.

Lovverk og føringer: 

Lov om barnehager § 2: «Barnehagen skal  
bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdra-
geroppgaver, og på den måten skape et godt 
grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og 
aktive deltakelse i et demokratisk samfunn». 

Lov om barnehager § 4: «For å sikre samarbeidet 
med barnas hjem, skal hver barnehage ha et for-
eldreråd og et samarbeidsutvalg».

7. Barnehagen har gode systemer for tverr-
faglig og helhetlig samarbeid med andre 
fagfelt og tjenester for barn

Kommunen har ansvar for at de ulike tjenestene 
for barnefamiliene er godt koordinert. For at barn 
og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud 
til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves 
det at barnehagen samarbeider med andre tje-
nester og institusjoner i kommunen. Tverrfaglig-
het og helhetlig tenkning bør derfor stå sentralt. 
Både foreldre og barnehage kan ha behov for å 
samarbeide med ulike hjelpeinstanser. 
Skolen står i en særstilling som viktig samar-
beidspartner for barnehagen. 

Lovverk og føringer: 

Lov om barnehager § 5 Felles samarbeidsutvalg 
for barnehage og skole, § 21 Opplysningsplikt 
til sosialtjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, og § 22 Opplysningsplikt til 
barneverntjenesten. 

Tips og ideer: 

Rygge kommune. Plan for sammenheng mellom 
barnehage og skole. http://www.rygge.kommu-
ne.no/Global/Felles_dokumenter/Planer/Sko-
le_Barnehage/Plan%20for%20sammenheng%20
%20barnehage-skole.pdf 
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8. Helsefremmende arbeid er forankret i 
barnehagens styringsdokumenter, kvali-
tetsstyrings-systemer og arbeidsmåter. 

Helsefremmende arbeid skal være del av det 
systematiske arbeidet og prege barnehagens ar-
beid i det daglige. Det helsefremmende arbeidet 
bør i minst mulig grad være preget av enkelttiltak 
og happenings. Det helsefremmende arbeidet  
i barnehagen skal være kunnskapsbasert. Barne-
hagen evaluerer sin virksomhet jevnlig. 
Med styringsdokumenter menes bla. vedtek-
ter, årsplan, periodeplaner, plan for evaluering 
av virksomheten og plan for kompetansehe-
ving. De ansattes kompetanse skal sikre en god  
helsefremmende hverdag. Det helsefremmende  
arbeidet evalueres jevnlig.

Med kvalitetsstyringssystemer menes det 
systemet som virksomhetens eier benytter for 
kvalitetsstyring og kvalitetsutvikling i virksom-
heten. Dette vil være forskjellig i de ulike kom-
munene og hos eiere av private barnehager. 
Kvalitetsstyringssystemet bør sikre at virksomhe-
ten rapporterer på helsefremmende arbeid og  
måloppnåelse knyttet til dette. 
De ansatte i barnehagen er gode rollemodeller 
for barn i deres utvikling og læring. Helsefrem-
mende barnehager skal også være et godt sted 
å jobbe for de ansatte. 

Lovverk og føringer: 

Lov om barnehager § 2: Barnehagens innhold: 
«Barnehagen skal ha en helsefremmende og 
en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne  
sosiale forskjeller».
Lov om folkehelsearbeid § 4: Kommunens ansvar 
for folkehelsearbeid: «Kommunen skal fremme 
befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 
miljømessige forhold og bidra til å forebygge 
psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, 
bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og 
bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer 
som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Kommunen skal fremme folkehelse innen de 
oppgaver og med de virkemidler kommunen er 
tillagt, herunder ved lokal utvikling og planleg-

ging, forvaltning og tjenesteyting. Kommunen 
skal medvirke til at helsemessige hensyn blir  
ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter».

Rammeplan for barnehagen, kap 4: «Barneha-
gen er en pedagogisk virksomhet som skal plan-
legges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte 
barnehage står fritt til å velge metoder og om-
fang ut fra lokale forutsetninger og behov”. Kap 
4.1: Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. 
Den enkelte barnehage avgjør i hvilken grad det 
i tillegg bør utformes planer for kortere perioder.  
Også organisasjonsutvikling og kompetanse- 
utvikling for personalet må ses i et lengre  
perspektiv. Barnehagens planer bør ses i  
sammenheng med kommunal planlegging av 
barnehagesektoren og av barns oppvekstmiljø.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler § 1: «Forskriftens formål er å bidra til 
at miljøet i barnehager, skoler og andre virksom-
heter fremmer helse, trivsel, gode sosiale og  
miljømessige forhold samt forebygger sykdom 
og skade». 

Formålet med forskrift om Miljørettet helse-
vern i barnehager og skoler er å sikre at bar-
nas «arbeidsmiljø» ivaretas. Formålsparagrafen 
understreker betydningen av at barn og unges 
arbeidsmiljø på en aktiv måte skal virke posi-
tivt og fremmende på helse og trivsel og ikke 
bare holde negative miljøeffekter i sjakk. Den 
innebærer videre at helsefaglig kompetanse  
involveres sammen med teknisk-, pedagogisk-  
og planfaglig kompetanse når barnehagen  
planlegges, drives og vedlikeholdes.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler plasserer ansvar for miljørettet helse-
vern hos leder og eier av virksomheten. Forskrif-
ten har en rekke bestemmelser om miljørette-
de forhold, som bl.a. utforming av uteområde, 
muligheter for aktivitet og hvile, måltid, psyko- 
sosiale forhold, sikkerhet og helsemessig  
beredskap, inneklima og luftkvalitet. Det er  
kommunen som fører tilsyn med at virksomhe-
ten oppfyller kravene i forskriften, og godkjenner 
virksomheten. 
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Helsedirektoratet: Helse og miljø i barnehagen. 
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern  
i barnehager og skoler. 
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/mil-
jo-og-helse-i-barnehagen/Sider/default.aspx

9. Barnehagen jobber aktivt og systematisk 
for å fremme et godt psykososialt miljø 
som legger til rette for medvirkning og 
utvikling av sosial kompetanse, der det 
enkelte barn opplever trygghet, tilhørighet 
og mestring

Barnehageeier og styrer må sette det psyko-
sosiale miljøet på dagsordenen i barnehagen. 
Barnehagen skal jobbe systematisk med å sikre 
barna et trygt miljø og skåne dem for fysisk eller 
psykisk skade. De ansatte skal ivareta barna og 
arbeide for et godt psykososialt miljø som fore-
bygger mobbing og krenkelser. Et godt psykoso-
sialt miljø handler om et inkluderende fellesskap.
Med sosial kompetanse menes evne til å sam-
handle positivt med andre i ulike situasjoner. 
Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av 
barn i samspill med hverandre og med voks-
ne. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig  
gjennom handlinger og opplevelser. Alle barn 
bør få mulighet til varierte samspillserfaringer 
gjennom hverdagen i barnehagen. 
Selv om de fleste barn trives godt i barnehagen, 
er krenkelser, diskriminering eller mobbing et al-
vorlig problem for dem det gjelder. Krenkelser, 
diskriminering og mobbing foregår i mange ulike 
sosiale, kulturelle, historiske, relasjonelle og indi-
viduelle krefter i og rundt en gruppe. En barne-
hage som arbeider for et godt psykososialt miljø, 
arbeider samtidig forebyggende mot krenkelser, 
diskriminering og mobbing.

Lovverk og føringer:

Lov om barnehager: Formålsparagrafen
Folkehelseloven: Helse i alt.
Rammeplan for barnehager, pkt 2.4: «Barne-
hagen skal arbeide kontinuerlig med å støt-
te og fremme enkeltbarns og barnegruppens  
sosiale ferdigheter. Personalet er rollemodeller og  
bidrar gjennom egen væremåte til barns læring 
av sosiale ferdigheter». 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler §12. «Virksomheten skal fremme trivsel 
og gode psykososiale forhold». 

Tips og ideer: 

Folkehelseinstituttet: Rapport 2011:1 Bedre føre 
var - Psykisk helse: Helsefremmende og forebyg-
gende tiltak og anbefalinger, pkt 3: «Småbarns 
psykiske helse formes av den daglige omgang 
de har med andre mennesker. Barnehager av 
høy kvalitet har en rekke psykisk helsefremmen-
de effekter for de fleste barn. Alle førskolebarn 
bør ha tilbud om en lett tilgjengelig, økonomisk 
overkommelig barnehage av høy kvalitet».
Rapport 21/2012 Utdanningsdirektoratet. Barns 
trivsel, voksnes ansvar. Spørsmål til refleksjon 

”Barnehager av høy 
kvalitet har en rekke 
psykisk helsefrem-
mende effekter for  
de fleste barn.” 
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