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Målet med helsefremmende barnehager er å sikre gode og trygge oppvekstsvilkår for barn. De 

lokale retningslinjene er basert på lover, retningslinjer og anbefalinger på områdene fysisk 

aktivitet, sunt kosthold, rusforebygging og psykisk helse.  

 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, samt bidra til å utjevne 

sosiale forskjeller. Barnehagen skal bidra til trivsel, livsglede, mestring og følelse av 

egenverd, samt forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagen skal være en arena for daglig 

fysisk aktivitet, fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og 

matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne matvaner. 

 

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved 

samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere 

utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Gjennom det daglige arbeidet skal 

personalet ha et bevisst forhold til mulig vold, mishandling, seksuelle overgrep og 

omsorgssvikt.  

 

Egenvurdering  

Egenvurderingen er et hjelpemiddel for å vurdere barnehagens arbeid med retningslinjene. 

Egenvurderingen foretas på personalmøte årlig og drøftes i personalgruppen.  

 

Fysisk aktivitet 

- skal fremme mestring og bevegelsesglede.  

- Barn skal være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag (moderat eller høy 

intensitet). 

- Personalet skal legge til rette for allsidig bevegelse og redusere stillesitting.   

- Barnehagen har turdag minst en gang per uke.  

- Aktivitetene skal være i samspill mellom barn og voksne.  

 

Sunt kosthold 

- skal fremme gode vaner og et sunt kosthold som bidrar til god helse.  

- Tre faste måltider om dagen, med tre timer imellom- minst 30 min spisetid. 

- Barna skal sammen med personalet delta aktivt i mat- og måltidsaktiviteter.  

- God håndhygiene. 

- Måltidene skal være varierte, og bygge på Helsedirektoratets kostråd:  

o Servering av kaker, kjeks, is og saft skal begrenses til spesielle anledninger. 

Godteri, snacks og brus skal unngås. 

o Frukt og grønnsaker serveres til lunsjmåltidene, samt frukt og grønt som 

mellommåltid. 

o Oppfordres til å servere fisk som varmlunsj.   

o Unngå sukkerholdig pålegg. 

o Velger grovt brød og grove kornprodukter.  

o Tilby vann og melk (lett eller skummet) til måltidene, og vann utenom 

måltidene 
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Rutiner ved mistanke om barn som har det vanskelig    

- skal bidra til å gi barna en trygg barndom.  

- Ved mistanke om at et barn har det vanskelig, skal barnehagen dokumenter bekymring 

(logg). 

- Barnehagen skal i løpet av en 3-årsperiode ha foreldremøte hvor rus er hovedtema 

- Drøftingsteam på enheten/ kommunalt drøftingsteam. 

- Videre skal barnehagen følge handlingsveilederen Bedre tverrfaglig innsats (BTI).  

 

Psykisk helse 

- skal fremmes gjennom et aktivt fellesskap.   

o Alle ansatte skal: 

o sørge for at alle barna er inkludert i et sosialt og aktivt felleskap.   

o sørge for at alle barna opplever mestring i løpet av dagen.  

o sørge for at alle barna blir møtt på egne premisser.  

o sørge for at alle barna opplever glede og trivsel sammen med andre.  

o vise barna at de aksepterer og anerkjenner ulike følelser.    

  

 

Egenvurdering av helsefremmende barnehage.   
 

Egenvurderingen foretas en gang i året. Fylles ut individuelt eller i gruppe. Egenevalueringen 

skal drøftes i personalgruppen.  

 

 

 Grø Gul Rød 

Fysisk aktivitet  

Barna er fysisk aktive 60 minutter om dagen     

Personalet legger til rette for allsidig bevegelse og redusere stillesitting    

Barnehagen har turdag minst en gang per uke    

Aktivitetene er i samspill mellom barn og voksne    

Barna tar utfordringer    

Sunt kosthold  

Tre faste måltider om dagen, men tre timer imellom- minst 30 min spisetid    

Barna skal sammen med personalet delta aktivt i mat- og måltidsaktiviteter    

God håndhygiene    

Måltidene skal være varierte, og bygge på Helsedirektoratets kostråd    

Servering av kaker, kjeks, is og saft skal begrenses. Godteri, snacks og brus 

skal unngås 

   

Frukt og grønnsaker serveres til lunsjmåltidene, samt frukt og grønt som 

mellommåltid 

   

Servere fisk som varmlunsj    

Unngår sukkerholdig pålegg    

Velger grovt brød og grove kornprodukter    
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Tilby vann og melk (lett eller skummet) til måltidene, og vann utenom 

måltidene 

   

Rutiner ved mistanke om barn som har det vanskelig       

Ved mistanke om barn som har det vanskelig skal barnehagen dokumenter 

bekymring (logg). 

   

Drøftingsteam/ kommunalt team    

Videre skal barnehagen følge handlingsveilederen Bedre tverrfaglig innsats 

(BTI).  

   

Er det gjennomført foreldremøte med rus som hovedtema?    

Psykisk helse 

Sørge for at alle barna er inkludert i et sosialt og aktivt felleskap      

Sørge for at alle barna opplever mestring i løpet av dagen     

Sørge for at alle barna blir møtt på egne premisser     

Sørge for at alle barna opplever glede og trivsel sammen med andre     

Vise barna at de aksepterer og anerkjenner ulike følelser    

 

 

 

 

 

 

 

Hva skal barnehagen jobbe bedre med?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


