Se meg – hele meg
Forebygging av vold og
overgrep i barnehagen
Foreldreinformasjon

Nær og nyskapende

I Nordre Follo kommune skal barnehagene jobbe
med å forebygge vold og seksuelle overgrep
Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er et problem for
folkehelsa. Store norske undersøkelser viser at én av fem jenter og
én av ti gutter blir utsatt for et seksuelt overgrep før de fyller 18 år.
En femtedel av ungdom i dag har vært utsatt for fysisk vold av
foreldrene sine. Seks prosent har vært utsatt for grov vold – det vil
si vold med høyt skadepotensial.
Hvert år dør omkring fem spedbarn i Norge på grunn av vold.
Konsekvensene av vold og seksuelle overgrep er alltid alvorlige.
Forskning viser at alvorlige belastninger i barndommen endrer
hjernen, og barna har høyere risiko for både psykisk og fysisk
sykdom senere i livet. Selv barn som blir utsatt for det man kan kalle
milde overgrep, har dobbelt så stor risiko for selvmord senere i livet.
Vold og seksuelle overgrep skjer mot barn i alle typer hjem og i alle
kulturer. Det er som oftest noen barnet har en relasjon til, som
begår overgrepene. Overgriperen bruker denne relasjonen til å
skape den seksualiserte situasjonen.
De fleste barn holder hemmelig at de blir utsatt for vold og
overgrep. En norsk studie viste at overgrepsutsatte i snitt ventet
17,5 år med å fortelle om det. Barn kan være redde for ikke å bli
trodd, redde for konsekvensene og de kan føle skyld og skam.
Faktisk vet vi at mange som forteller, ikke blir trodd og at
overgrepene fortsetter.

Du må tørre å tro!
Hold oversikt over hvem barnet ditt er sammen med!
Nordre Follo kommune har bestemt at forebygging av vold og
seksuelle overgrep skal være en satsing. Målet for arbeidet er å gi
barn kunnskap og språk om egen kropp og seksualitet, og lære
dem å sette grenser for seg selv og respektere andres.
Barnehagene i Nordre Follo kommune har laget en plan for dette
arbeidet. Dette er en kort oversikt over temaer barnehagen skal
presentere for barna i løpet av barnehagetiden.

PROGRESJONSPLANEN
– «SE MEG – HELE MEG» (utdrag)
I «Se meg, hele meg», jobber barnehagene seg gjennom
ulike tema som kroppen, følelser, grenser, vennskap og
hemmeligheter.

Barnehagen skal ha samtaler med barna om de ulike kroppsdelene, hvilke følelser vi har, hvordan vi blir til, gode og vonde
hemmeligheter og lovlige og ulovlige berøringer.
«Se meg, hele meg» er et tema barnehagen jobber med hele året
og i bolker. Personalet fordeler de ulike temaene gjennom året,
som progresjonsplanen beskriver. Gjennom barnehagetiden vil
mange av temaene bli berørt flere ganger.
Arbeidet med temaene vil foregå i mindre grupper, i samlingsstunder og i den daglige dialogen med barna.
Eksempler på samtaler eller spørsmål vi stiller:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvordan ser jeg ut?
Hva heter de ulike kroppsdelene mine?
Hva gjør at jeg blir lei meg?
Hvordan ser jeg ut når jeg er glad?
Hvordan blir vi til?
Hva er en hemmelighet?
Hva er en god hemmelighet?
Hva er en vond hemmelighet?
Hvem kan jeg fortelle en vond hemmelighet til?
Hva er en lovlig berøring?
Hva er en ulovlig berøring?

Når vi snakker om dette brukerpersonalet ulike konkretiseringsmateriell som bøker, bilder, spill, puslespill og lignende.

Du kan være med på å forebygge!
Lag en atmosfære i hjemmet som gjør det naturlig og enkelt for
alle å snakke om følelser, både de gode og de vonde. Lytt til
barnet ditt og andre barn når de henvender seg til deg og vil
fortelle fra sitt liv.
Snakk med barnet ditt om kroppen og egne og andres grenser.
Lær dem at det finnes gode og vonde hemmeligheter. Og fortell
dem hvem de kan snakke med hvis de har en vond hemmelig-het.
Hold oversikten over hvem barnet er sammen med. Vær en
ansvarlig voksen i møte med andres barn, og tør å tro at ikke alle
barn har det godt.

Har du spørsmål?
Ikke nøl med å ta kontakt med barnehagen.
Vi skal bli gode på dette arbeidet sammen!
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