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PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til 
beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.



Bodø

19.9.2019

A nne Li ndbo e,  

A dm. di r.  

P BL (P r i v at e 

Bar nehager s 

Landsfo r bund )
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Barns rettigheter
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▪ Fysisk mishandling 
(eks. lu gging, d y tting)

▪ Passiv mishandling 
(eks. mangel  på b esky ttelse mot farer)

▪ Passiv psykisk mishandling 
(eks. u nderstimu ler ing)

▪ Aktiv psykisk mishandling 
(eks. tru sler  om straff)

4

Hva er omsorgssvikt?
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10 prosent

av al le  barn 
opplever en e l ler 
annen form for 
omsorgssvikt , vold 
e l ler overgrep før 
fyl te  18 år



▪ Dårlig familieøkonomi

▪ Rusproblemer i familien

▪ Minoritetsbakgrunn
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Risikofaktorer



▪ For mye å gjøre?

▪ Like ikke barnet?

▪ Tror ikke at foreldre kan gjøre barnet vondt?

▪ Tror ikke slag, ignorering, rus eller mobbing er så 
skadelig?

▪ Vandrer hjelperne i så mye vondt at normer for hva som er 
akseptabelt flyttes?

▪ Maktesløshet?

▪ For ubehagelig å kjenne på smerten?
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Hvorfor tåler voksne 
krenkelser mot barn?



Vold og overgrep 
får alvorlige 
konsekvenser for 
barns liv og helse
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Konsekvenser
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Forpliktelser



▪ Vedtatt 1989

▪ Norsk lov i 2003

▪ Gir barn rettigheter
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FNs barnekonvensjon



Barn har rett til å bli beskyttet mot fysisk eller 
psykisk mishandling, forsømmelse, seksuelt 
misbruk eller utnyttelse fra foreldre eller andre 
omsorgspersoner.

Barnekonv ensj onen, artikkel  1 9
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▪ Taushetsplikt ikke 

et hinder

▪ Grunn til å tro

• Ikke plikt til å vite

• Ikke plikt til å undersøke
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Meldeplikt til  barnevernet
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4 prosent 
meldte aldri 
bekymringen videre 

93 prosent 
har minst én gang vært 
bekymret for et barn

80 prosent 
har ikke tilstrekkelig 
kompetanse til å 
oppdage barn som 
utsettes for vold og 
overgrep 
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98 prosent 
mener det er viktig å 
øke kompetansen om 
vold og seksuelle 
overgrep mot barn
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Barnas 
verneombud
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▪ Én ansatt med ekstra kompetanse 

om sårbare barna i hver barnehage

▪ Kunne se og avdekke vold og 

overgrep mot barn

▪ Ressursperson i barnehagen – for 

barna, kolleger, daglig leder og 

foreldrene

PBLs målsetting
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Handlingskompetanse

▪ Felles kompetanseheving med 

regionale kurs og samlinger i 

samarbeid med Stine Sofies 

stiftelse

▪ Felles digital plattform for 

kunnskapsdeling

▪ Årshjul
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Pilotprosjekt 2020

▪ Oppstart 1. januar 2020

▪ Barnehager i tre kommuner 

– totalt om lag 90 barnehager

▪ Oppstart for alle PBL-

barnehager fra 2021

Pilotprosjekt



Alle barn skal bli sett og ha en trygg oppvekst 
– uten vold, overgrep og omsorgssvikt

#SeDetStoppDet


