
INFORMASJON TIL FORELDRE PÅ

Foreldrekompasset
-Trygge, tydelige og støttende 

foreldre i Bodø

Trygge foreldre
.. møter barnet med åpne armer. De tåler barnets 

ulike følelser og tenker over hvordan de selv 
oppleves av barnet.

Tydelige foreldre
.. tar ledelsen og viser vei. De setter grenser på en 
omsorgsfull måte og vet at avgjørelser kan være 

gode og upopulære på samme tid. 

Støttende foreldre
.. prøver å forstå barnets opplevelser og følelser, og 
gir både trøst og oppmuntring. De lar barnet prøve 

selv, og hjelper til når det trengs. 
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Språkutvikling 
Barnets språk utvikler seg i et samspill 
og ved at barnet hører språk. 

Dette kan hjelpe barnet ditt i utviklingen 
av sitt språk: 
• Snakk med barnet. Sett ord på 

det som skjer her og nå. Benevn 
aktiviteter, gjenstander og følelser. 

• Lek med barnet. Vær opptatt av det 
barnet er opptatt av, og gi barnet 
respons når det uttrykker seg. 

• Barn liker rytme og repetisjon, så bruk 
gjerne sanger, barnerim og regler på 
nytt og på nytt. 

• Se i bildebøker sammen, og fortell hva 
som er på bildene.

Dette er aktiviteter som gir gode 
opplevelser i tillegg til å stimulere språket. 
Gjennom å snakke med barnet og 
forklare det som skjer hjelper du barnet 
til en tryggere og forutsigbar hverdag. 

Du som 
forelder er det 

viktigste mennesket 
i barnets liv.

Barnet trenger 
uforstyrret tid sammen 

med deg, og trenger at du 
er tilgjengelig for kontakt 

og samspill.



Ulykkesforebygging:
Ulykker med barn fra 6 måneder til 2 år 
skjer som regel i hjemmet. Det vanligste 
er fall fra høyder (for eksempel stellebord 
og trapper), brannskader og forgiftninger.

Dette kan forebygge ulykker i hjemmet:
• Trappesikring
• Barnesikring på vinduer og evt. skuffer 

og skap
• Badematte i dusj eller badekar
• Låsbart medisinskap
• Plastposer, fyrstikker, vaskemidler og 

kniver utenfor barnets rekkevidde
• Kasserollevern på komfyren
• Plugger i stikkontaktene

Hvis uhellet er ute:
• Ring 113 ved behov for akutt hjelp
• Ring 22 59 13 00 Giftinformasjonen

Røde kors har instruktive filmer om
førstehjelp til barn under 1 år:
• Hjerte- og lungeredning (HLR)  

på spedbarn (0-1 år)
• Fremmedlegeme i halsen hos spedbarn



Gode søvnvaner
Når barnet er 8-10 måneder kan det i teorien 
klare seg uten mat på natta, hvis det spiser 
nok fast føde på dagtid.

Noen barn våkner av andre grunner enn sult, 
og kan trenge støtte for å roe seg ned. Et 
barn som er vant til å sovne i egen seng vil 
ha mindre behov for støtte for å sovne igjen, 
enn de som er vant til å bli bysset i søvn eller 
sovne ved brystet.

Her er noen tips/anbefalinger:
• Ha rolige aktiviteter og unngå  

skjermbruk i tiden før legging
• Innfør leggerutiner på omtrent  

samme tid hver kveld
• Vær rolig og snakk med rolig stemme
• Gi beroligende oppmerksomhet  

til barnet etter “God natt”
• Gi «gradert» støtte hvis barnet våkner om 

natta. Først se om barnet sovner av seg 
selv. Hvis ikke det fungerer, forsøk å  
snakke rolig og trøste litt. Hvis det ikke er 
nok, prøv for eksempel å legge en hånd 
på barnets mage. Hvis barnet ikke roer 
seg, må du ta opp barnet for å finne ut 
hva som plager det.



Gode matvaner
Barnet trenger i større og større grad hjelp 
til å få faste rutiner knyttet til mat.

Her er noen tips/anbefalinger:
• Regelmessige måltider, gjerne hver  

3. time (gjelder ikke amming)
• Unngå småspising mellom måltidene
• Sitte ved bordet og spise
• Fokuser på gleden ved å spise og være 

sammen under måltidet
• La barnet etter hvert spise selv, og la det 

få den tiden det trenger for å få spist
• Begrens bruken av klemmeposer. 

Barnet trenger å se, lukte og kjenne på 
ulik mat

• Noen barn må smake mange ganger på 
maten før de liker det

• Gi små porsjoner, og påfyll først etter at 
det er spist opp

• Respekter når barnet viser tegn til å 
være mett, og tving aldri mat i barnet

• Samarbeid med barnehagen om 
matvaner når barnet begynner der



Forebygging av parproblemer
Parforholdet endres når man får barn. 
Kjærestelivet blir annerledes, og det å 
bli foreldre kan være utfordrende for 
parforholdet.

Her er noen tips/anbefalinger:
• Vis omtanke og vær raus med hverandre
• Snakk sammen om forandringene  

som har skjedd
• Snakk sammen om forventningene  

dere har til hverandre
• Snakk sammen om hva dere kan gjøre 

for å bevare det gode i parforholdet.
• Samarbeid om barnet – spill på lag  

med hverandre

Hvis dere ikke klarer å løse utfordringene 
selv, tilbyr familievernkontoret parsamtaler. 
Dette er gratis. Familievernkontoret 
prioriterer familier med små barn.

Familievernet tilbyr også samtaler til foreldre 
som ikke bor sammen og som trenger 
hjelp til samarbeidet rundt barnet.

Har du spørsmål og trenger råd?
• Kontakt ditt lokale familiesenter
• Se foreldrehverdag.no  

- Trygge råd til deg med barn


