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Ståstedsanalyse- barnehagemiljø
Spørsmål
Jeg viser positive følelser for alle barn
Jeg snakker med barn om ting de er opptatt av
Jeg er aktiv sammen med barn ute og vet at ingen
blir utestengt fra leken
Jeg sikrer barns rett til medvirkning i
barnehagehverdagen, jf. barnehageloven § 3
Jeg vurderer alltid barns beste foran egne behov
Jeg møter alle familier med åpenhet, trygghet og
respekt
Jeg griper inn når jeg ser et barn utsettes for
krenkelser jf. barnehageloven § 41 nulltoleranse
Jeg er en støtte i barns lek der det er nødvendig
Jeg jobber for å få en god og nær relasjon til alle
barn
I vår barnehage jobber vi systematisk med
observasjon, samt refleksjon over vår relasjon til
barn
Vi har «vidvinkel» i observasjonsarbeidet vårt slik
at vi oppdager barn som blir utestengt og eller
mobbet
I vår barnehage jobber vi systematisk og
forebyggende for å skape et trygt og godt miljø
der barna trives og er sosialt inkludert
Jeg reflekterer over egen væremåte. Hvordan
opplever barna meg?
Jeg ser etter det beste i alle barn, og leter etter
muligheter for å forstå dem.
Jeg trygger foreldrene på at deres barn blir sett og
ivaretatt i barnehagen.
Avdelingen jobber for å fremme positive
handlinger og for at negative
samhandlingsmønstre ikke utvikler eller fester
seg.
Jeg vet hva jeg må gjøre for å skape et
inkluderende miljø på avdelingen vår
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Jeg kjenner til rutinene og vet hva jeg skal gjøre
dersom en forelder melder fra om at barnet deres
ikke har det bra i barnehagen.
Vår barnehage har systemer som fungerer slik
loven krever
Vi har en tilbakemeldings- og samarbeidskultur
som gjør at vi fort kommer i gang med tiltak når
krenkelser skjer
I vår barnehage jobber vi forebyggende ved å
arbeide systematisk med faktorer som gir et
positivt psykososialt barnehagemiljø for barna.
Jeg er årvåken og observerer aktivt hvordan barna
agerer hver for seg og seg imellom.

Hvis du fikk noen røde svar – hvordan kan du/dere jobbe med dette?
Trenger vi å jobbe med de gule svarene?

