
Trygg i barnehagen  
– en satsing på kvalitet  
for barnehagene  
i Lørenskog kommune



God kvalitet i våre barnehager 
Forskningsstudier de siste årene har vist at barns erfaringer, 
hjemme og i barnehagen, betyr mye mer for hjernens utvikling 
og videre psykisk og fysisk helse enn tidligere antatt. Personalet 
og deres kompetanse er barnehagens viktigste ressurs for 
at kvaliteten på barnehagetilbudet skal være god.  Samspill 
med varme og stimulerende barnehageansatte gir god 
 barnehagekvalitet, og legger grunnlag for barns senere  
utvikling og livsmestring. 

Trygg før 3
Vi har i de to siste årene deltatt i et forskningsprosjekt  
«Trygg før 3» sammen med forskere fra RBUP (Regionsenter 
for barn og unges psykiske helse) og BI hvor vi har samarbeidet 
om tiltak for å fremme barns emosjonelle, sosiale og  kognitive 
 utvikling i de daglige samspillsituasjonene i barnehagen. 
 Resultatene fra prosjektet viser tydelig at kvaliteten på sam-
spillet mellom ansatte og barn ble bedre gjennom Trygg før 3. 
De ansatte har blitt mer sensitive, blitt flinkere til å ta barnas 
perspektiv, til å regulere atferd på gode måter og de har blitt 
bedre på å støtte barnas språkutvikling, læring og utvikling.

Trygg i barnehagen i alle barnehager
Etter at prosjektet Trygg før 3 ble avsluttet, ønsker vi å 
 implementere denne arbeidsmåten i alle våre barnehager. 
Denne satsningen kaller vi Trygg i barnehagen. Trygg i barnehagen 
er en kvalitetssatsing for kommunale barnehager, i tråd med 
målsettinger i Strategisk plan 2018–2026 (Kvalitet i barnehage 
og skole). I barnehagen skal barn oppleve stimulerende miljø 



Mer informasjon finner du 
på kommunens nettside og 
i barnehagen.

som oppmuntrer til lek, læring og mestring. Trygg i barnehagen 
handler om økt kompetanse hos ansatte om hvilken betydning 
gode relasjoner mellom ansatte og barn har for barnas utvikling 
og læring. Satsingen er et samarbeid med Pedagogisk Psykologisk 
Kontor som bidrar med god og bred faglig kompetanse.

Felles kompetanseheving 
I arbeidet med Trygg i barnehagen får personalet felles 
 kompetanseheving og de blir observert for å vurdere  kvalitet 
på samspill i daglige situasjoner Det blir i etterkant av 
 observasjonene gitt tilbakemelding og veiledning til personalet. 
Kvalitetsmålet heter Classroom Assessment Scoring System 
(CLASS) og gjennomføres av utdannende og sertifiserte  
pedagoger som er ansatt i kommunen. 
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