Helsefremmende barnehage

Hva sier Rammeplanen

Om livsmestring og helse
«Barnas fysiske og psykiske
helse skal fremmes i barnehagen.
Barnehagen skal bidra til barnas
trivsel, livsglede, mestring og følelse av
egenverd og forebygge krenkelser og
mobbing».

Arbeid i barnehagen
Grøn
n
1

Vi ser en barnehage som jobber systematisk med
inkludering, forebygging og håndtering av mobbing
og krenkelser

2

Vi ser ansatte som samtaler med barna om hvorfor
det er viktig med gode venner

3

Vi ser en barnehage som legger vekt på utvikling av
vennskap

4

Vi ser et personale som har et bevisst forhold til
viktigheten av riktig mat for vekst og utvikling

5

Vi ser et personale som legger til rette for et trivelig
spisemiljø med tilstrekkelig tid og hyppighet mellom
måltidene slik at ungene får i seg tilstrekkelig med
mat.

6

Vi ser et personale som tilrettelegger for 90
minutter med fysisk aktivitet daglig»?

7

Vi ser en barnehage som har god
observasjonspraksis for å kartlegge barnas
aktivitetsmønster, og gode tiltak for de som deltar lite
i lek og fysisk aktivitet

Gul

Rød

Vet
ikke

2. Barnehagen arbeider systematisk
for å fremme psykisk og godt
psykososialt miljø
Barnehageeier og styrer setter det
psykososiale miljøet på dagsordenen. De
ansette ivaretar barna, skaper
et inkluderende miljø og arbeider for et
godt psykososialt miljø som forebygger
mobbing og krenkelser.

7. Barnehagen bidrar til at barna
erfarer og lærer hva som er
helsefremmende
Barna skal få lære og erfare om sunn
mat, fysisk aktivitet og andre
sunne levevaner. De voksne er gode
forbilder.

Barnehagens navn:
Krav for å oppfylle anbefalte kriterier for helsefremmende barnehager
Ferdig utfylt skjema legges for kommunale barnehager i Elements, saksnummer
2017/17098. Private barnehager sender til Bodø kommune v/Barnehagekontoret, Postboks
319, 8001 Bodø

1. Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagen
Helsefremmende arbeid er beskrevet i barnehagens
vedtekter, årsplan og andre styringsdokumenter.

Ja/
nei

Beskriv på hvilken måte

Barnehagen har en plan for prioritering, implementering
og vedlikehold av kriteriesett for helsefremmende
barnehager
Ansvarsområder er prioritert og fordelt
Selvevaluering gjennomføres årlig
2. Barnehagen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og et godt psykososialt miljø
Barnehagen har rutiner for å ta opp psykisk helse og
psykososialt miljø på personalmøter
Barnehagen har skriftlige rutiner for:
- Håndtering av alvorlige, uforutsette hendelser
(ulykker/dødsfall).
- Oppfølging av hendelser (mobbesituasjoner o.l).
3. Alle barn er fysisk aktive minst 90 minutter hver dag

Ja/
nei

Beskriv på hvilken måte

Grønt felt:
Ja/ nei

Blått felt:
Beskriv på hvilken måte

I løpet av en vanlig barnehagedag er det tilrettelagt for
fysisk aktivitet i 90 minutter eller mer
I løpet av en vanlig barnehagedag er alle barna fysisk
aktive i 90 minutter eller mer.

Ja/
nei

Beskriv på hvilken måte

Barnehagen har god observasjonspraksis for å kartlegge
barnas aktivitetsmønster
Barnehagen har gode rutiner for å kartlegge motoriske
ferdigheter
Barnehagen har tiltak for de som deltar lite i lek og fysisk
aktivitet
4. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen følges
Det legges til rette for to faste, ernæringsmessig
fullverdige måltider hver dag.
Minimum 30 minutter til å spise, slik at barna får i seg
tilstrekkelig med mat.
Det legges til rette for å kunne spise frokost for de som
ikke har spist frokost hjemme.
Maksimum 3 timer mellom hvert måltid.
Voksne tar aktivt del i måltidet og spiser sammen med
barna
Det legges til rette for et godt fungerende og trivelig
spisemiljø

Ja/
nei

Beskriv på hvilken måte

Pkt 2: Skolen arbeider systematisk for å fremme
psykisk helse og godt psykososialt miljø
Fra kriteriesettet:
• Skolen arbeider aktivt for at den
enkelte elev skal oppleve trivsel,
trygghet og sosial tilhørighet.
Det arbeides aktivt med
forebygging av mobbing og
krenkelser.

Pkt 4: Nasjonale retningslinjer for
skolemåltidet følges
Fra kriteriesettet:
• Måltidet bygger på at elevene
har med seg matpakke.
• Skoler med kantine må stimulere
elevene til sunne valg.
• Det er lagt til rette slik at det er
enkelt å velge kaldt vann som
tørstedrikk.

Helsefremmende skoler og
• 13 av 22 skoler er godkjent som Helsefremmende.
• Skoler som godkjennes i 2019, får et stimuleringstilskudd fra
prosjektet/Nordland fylkeskommune. Administreres av
folkehelsekoordinator Gøran R. Andersen.
• Å se sammenhengen mellom Helsefremmende skoler og «Det gode
liv» i Bodø.
• Veien videre: Skolen gjør en årlig egenevaluering, digitalt.

«Det gode liv» i Bodø
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Januar: «Miljø»
Februar: «Trivsel»
Mars: «Mat»
April: «Inkludering»
Mai: «Aktivitet»
Juni, Juli og August: «Miljø»
September: «Mat»
Oktober: «Trivsel»
November: «Inkludering»
Desember: «Aktivitet»

