
Meldeskjema – Psykososialt barnehagemiljø 

 

 

Meldeskjema, jf. barnehageloven § 42, andre ledd og § 43 første ledd  
Skjemaet brukes av ansatte ved mistanke om eller kjennskap til at et barn eller barnegruppe ikke har et trygt og 

godt barnehagemiljø. Skjemaet skal fylles ut både når man selv har observert noe og ved ytring fra barn, 

foreldre, annet personale, eller andre som kontakter barnehagen. Det skal være lav terskel for å bruke 

skjemaet.  

Styrer trenger informasjon for å se helhetsbildet og vurdere videre behandling.  

 

Melders navn:  

      Har selv observert        Har mottatt informasjon fra:  

   

Meldingen gjelder: (sett ett eller flere kryss og svar på tilhørende spørsmål.) 

      Det fysiske barnehagemiljøet. 

Gi en beskrivelse av hva det gjelder: 

 

 

 

 

      En hendelse som har funnet sted. 

Hvor og når fant hendelsen sted? Hvem var involvert? 

 

Hva skjedde/hva har du blitt fortalt? 

 

 

 

Dersom hendelsen fant sted i barnehagetiden: Grep noen inn? Hvem? Hva ble gjort? 

Gi en kort begrunnelse for hvorfor/hvorfor ikke det ble grepet inn: 

 

 

 

      Mistanke eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø - uten at det er knyttet til en 

konkret hendelse. 

Barnets navn og gruppe/avdeling: 
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Gi en beskrivelse av hva du har observert eller blitt fortalt: 

 

 

 

 

      Mistanke eller kjennskap til at en gruppe eller avdeling i barnehagen ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø. 

Hvilken gruppe/avdeling gjelder det? 

Gi en beskrivelse av hva du har observert eller blitt fortalt: 

 

 

 

 

      Mistanke om at en ansatt krenker et barn. Styrer kontaktes straks.   

Barnets navn og gruppe/avdeling: Ansattes navn (den det gjelder): 

Gi en beskrivelse av hva du har observert eller blitt fortalt: 

 

 

 

      Mistanke om at noen i barnehagens ledelse krenker et barn. Styrer kontaktes ikke. Barnehageeier varsles 

straks. Skjema leveres direkte til barnehageeier.   

Barnets navn og gruppe/avdeling: Leders navn (den det gjelder): 

Gi en beskrivelse av hva du har observert eller blitt fortalt: 

 

 

 

Levert dato: Underskrift: 

Mottatt dato: Underskrift: 

 

Videre behandling: (Sett ett eller flere kryss.) 

      Informasjon er registrert. Saken avventes fordi (kort begrunnelse): 

 

      Barnehagen vil snarest undersøke saken og følger prosedyre for undersøkelse.   

      Styrer vurderer dette som et alvorlig tilfelle og varsler barnehageeier. 
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      Melding gjelder mistanke om eller kjennskap til ansatte som krenker barn. Styrer varsler barnehageeier 

straks og drøfter hvilke undersøkelser som skal iverksettes.  

      Det opprettes stafettlogg. Ansvarlig:   

      Melding gjelder fysisk barnehagemiljø. 

Eventuelle kommentarer:  

 

 

 


