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Hvorfor Stine 
Sofie 

Barnehagepakke
?

1. Vold og overgrep skjer mot barn i 
barnehagealder

2. Mørketall

3. Ofte lang tid mellom overgrep og avdekking

4. Store konsekvenser av å ikke få tidlig hjelp

5. Barrierer som hindrer handling

6. Bhg-ansatte etterspør mer kunnskap

(1) Hafstad & Augusti, 2019
(2) Kirkengen, 2017, s. 125; Nordhaug 2018, s. 69
(3) Steine et al., 2016
(4) NOU 2017:12, s. 29-30
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Handlings-
kompetanse

Modell etter inspirasjon fra Mogensen 
(1995)



Gjennomføring 
av programmet

• Stine Sofie Barnehagepakke
• Gjennomføring av programmet
• Juridiske plikter
• Forståelse av vold
• Konsekvenser i et livsløp
• Verdisyn

• Generelle samtaler med barn om vold
• Barrierer
• Tegn, symptomer og atferd hos voldsutsatte 

barn

• Samtaler med barn ved bekymring
• Meldingsprosessen
• Foreldresamarbeid
• Ivaretakelse av hjelperen
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Juridiske plikter

Opplysningsplikt
Barnehageloven § 46 

Avvergingsplikt
Straffeloven § 196
www.plikt.no

http://www.plikt.no/


CASE: Stebror

Det er fredag ettermiddag i barnehagen, høytlesning av eventyr. 
Plutselig sier Cecilie (fem år) at hun ikke har lyst å hjem. Den 
ansatte kommenterer: «Du sier du ikke har lyst å hjem. Si mer om 
det.» Cecilie forteller at stebror (12 år gammel) er på besøk i 
helgen.

Den ansatte sier videre: «Fortell mer om det». Da forklarer 
Cecilie – etter litt nøling – at «når stebror er på besøk, må jeg 
ta meg selv på tissen, mens han tar på sin tiss, og det er ekkelt.»



Hva er vold?



Foto: UiB



Barnesyn



Hvordan vi ser på 
barn, påvirker hva vi 

gjør i praksis.



Barn i talefør alder er 
den nærmeste kilden 

til informasjon om 
eget liv.



Barnet er
vanskelig

vs.

Barnet har det 
vanskelig



Oversatt fra Kristin Wiens modell



Hjemmeside 
og innlogging

www.barnehagepakke.no
Brukernavn: Barnehagepakke
Passord: Barnehagepakke21

http://www.barnehagepakke.no/


Forskning

• Folkehelseinstituttet

• Undersøkelser

• Motivasjon

• Viktig forskning



Oppgaver til 
neste gang

• Informere alle ansatte om 
barnehagepakken.

• Begynne å fylle inn tema/aktiviteter i 
årshjulet.

• Informere om, eventuelt repetere de 
juridiske plikter.

• Kartlegging av min kommune.

• Gjennomføre styrker&svakheter i din 
barnehage/personalgruppe.

• Verdiøvelse



Knut Katerås
Ole M. G. Mouridsen
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