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Hvem er vi



 Midler fra Fylkesmannen, 
50.000,-

 Videre midler fra 
Helsedirektoratet siden 
våren 2017 og ut 2018

 Prosess og fremgang

Fra 2015 til i dag



Bakgrunn for og mål med prosjektet

 FNs barnekonvensjon, 
barns rett

 Norsk lov

 Gi barna et språk og en 
forståelse for hva som er rett 
og galt

 Nasjonal satsning rundt vold 
og overgrep

 Barnehagens rammeplan og 
barnehagens betydningsfulle 
arena

 Forebygge, avdekke og handle



 Dukker

 Plakat

 Sang

 Skriftlig materiell:

- fortellinger

- tips til refleksjon og dialog 

med barna

- illustrasjoner

- forberedelse til 

samlingsstund for de voksne 

og hvordan følge opp 

 Boka «Jeg er meg! Min meg» 

av Eli Rygg og Margrete Wiede

Aasland

Samtaleverktøyet «Si det»



 Minas historie om 
seksuelle 
krenkelser/overgrep

 Mikkels historie om 
fysisk og psykisk vold

Mina og Mikkel



o «Temaet vold og overgrep er ikke 
tatt like tydelig opp tidligere.»

o «Vi trenger å øve oss på temaet.»

o «Hva hvis jeg sier noe galt?»

o «Bra fremstilling på et vanskelig 
tema.»

o «Når man gjør temaet overgrep så 
tydelig og visuelt, vil det være 
lettere for barn å forstå hva som 
er rett og galt.»

o «Det var laget helt på barnas 
nivå!»

o Verktøyet ble sett på som en 
ressurs og implementert av 
oppvekstsektoren 

o Fagdag og ferdighetstreningskurs

o Barnehagens informasjon til 
foreldre

Tilbakemeldinger og erfaringer



 Barnehagene jobber med 
å la det leve videre

 Vi veileder ved behov

 Hovedfokus på skolebarna 
og lærere fremover

 Ta kontakt med oss i 
prosjektet dersom det er 
ønskelig å kjøpe produktet 
(vi jobber med å få 
distribuert det til andre 
kommuner)
Tlf.: 38152323

Tiden fremover



Våre samarbeidspartnere

http://reddesmå.no/index.php


Til ettertanke



Takk for oss!


