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Beredskap i barnehagen
Barnehager plikter å vurdere risiko og sårbarhet for å planlegge  
beredskap i barnehagen. Kravet om beredskap skal følge  
myndighetskrav, følge utviklingen i samfunnet og tilpasses de  
til enhver tid utfordringer som barnehagen har.

Beredskapsarbeid i barnehagen skal omfatte alvorlige uønskede hendelser som brann, ulykker 
med betydelig skade, smittsomme sykdommer/pandemier og tilsiktede hendelser. 

I Norge er det innarbeidet at barnehager gjennomfører jevnlige brannøvelser og førstehjelps-
opplæring, men like viktig er det at barnehager kan reagere med innøvd impuls, dersom en 
tilsiktet hendelse rammer dem direkte eller indirekte.

 En alvorlig tilsiktet hendelse er når en eller flere mennesker med vilje ønsker å  
 true eller skade mennesker og/eller infrastruktur. Det kan være gisselsituasjoner, 
 kidnapping, trussel med ulike typer våpen, men også verbale trusler mot barn, 
 ansatte og foreldre.

Det er et krav at barnehager kan vise til beredskapsdokumentasjon i forbindelse med tilsyn fra 
myndighetene. 

Det viktigste er å ruste ansatte i form av opplæring, bevisstgjøring, mulighet for medvirkning 
og øvelse, for å reagere rasjonelt og samhandle godt for å begrense skader av en alvorlig  
hendelse.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kan tilby

Veiledning/opplæring til ledelse og beredskapsgruppe i tema:
• Informasjon om gjeldende regelverk, og beredskapskrav til barnehager
• Hvordan beredskapsgruppen/leder kan: 
 • utføre risikovurderinger   • tilpasse beredskapsplan
 • tilpasse beredskapskort   • etablere funksjonskort
 • tips til gjennomføring av øvelser

Kurs

• Alvorlige hendelser i barnehagen
Slik får du bedre beredskap, 6 timers dagskurs.

• Alvorlige hendelser i vår barnehage
Hvordan kan vi arbeide systematisk for å forebygge og være rustet til å håndtere en uønsket 
situasjon? 3 timers kurs, eventuelt eget opplegg etter forespørsel.
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