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Sikkerhetsopplæring
- for barnehageansatte

«Jeg kan ikke sitte stille og se på at barn skades hver dag, 
samtidig som den reelle sikkerhetsopplæringen gjennom-
gående er alt for svak i barnehagene. Derfor tar Drammen 
grep og pålegger alle ansatte å gjennomføre sikkerhets-
opplæringen.»

Sagt om Sikkerhetsrommet

Styrer Kaja Nicolaysen, Kongsberg

Utdanningsdirektør Tore Isaksen, Drammen kommune

«Sikkerhetsrommet handler om vår hverdag. Derfor har 
opplæringen også blitt svært godt mottatt av de ansatte. 
Vi er blitt mer bevisste på små og store farer, og har en 
kontinuerlig diskusjon om sikkerhet i vår barnehage.»

www.sikkerhetsrommet.no



Hver dag tar foreldre med seg sine mest dyrebare skatter til 
barnehagen. Disse foreldrene stoler på deg og dine kolleger. 
De vet at dere har kompetanse, omsorg, erfaring, motivasjon og 
pedagogikk til og for deres små håpefulle. Disse foreldrene viser 
deg og alle som jobber i barnehagen en enorm tillit.

Den tilliten har dere fortjent. Barnehagene i Norge er meget 
gode. Du og dine kolleger gjør en suveren jobb. Det gjøres en 
helteaktig innsats av barnehagestyrere, pedagogiske ledere og 
assistenter for å ta vare på barna og barnas sikkerhet. Men tid, 
bemanning og penger er mangelvare. 

Hva om det fantes et system for å bygge sikkerhetskultur som 
ikke tok mye tid, var tilgjengelig for alle som jobber i barnehagen 
og ikke kostet masse penger? Vel, den løsningen finnes og den 
heter Sikkerhetsrommet.

Hva er det?
Sikkerhetsrommet er utviklet for at alle barnehageansatte, både 
faste og vikarer, skal få en rask, effektiv og god forståelse av risiko 
og hvordan de best kan håndtere farlige situasjoner.
Sikkerhetsopplæringen består dels av et web-basert kurs, samt 
flere moduler som dekker følgende: risiko, håndtering av hendelse 
og varsling, erfaringsoverføring, trafikk, brann, forsvinning, 
forgiftning, førstehjelp og skadebehandling (fordypningsmodul).
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Hvem står bak?
I samarbeid med 60 barnehagestyrere, Brannvesenet, Røde 
Kors, og ledende HMS-eksperter, har vi i Kompetansetorget AS 
tatt frem en løsning for å skape sikkerhetskultur i barnehagene.
Disse ekspertene mente at et slikt program måtte være tuftet på 
følgende:
-  Gjennomførbart for alle ansatte
-  Proaktivt
-  Bevisstgjøre og ansvarliggjøre de ansatte
-  Gi de ansatte kunnskap om sikkerhetsarbeid og konkrete   
 verktøy til håndteringen av risiko
-  Lite eller ingen administrasjon for styrer/daglig leder
-  Små drypp ofte
-  Kostnadseffektivt

Sikkerhetsrommet er alt dette.

Hvordan fungerer det?
Sikkerhetsrommet er gjennomtestet av barnehage- og sikkerhets-
personell og omfatter de viktigste sikkerhetstemaene i barne-
hagehverdagen. Selve Sikkerhetskortet kan tas når som helst fra 
enhver datamaskin tilkoblet Internett. Når de ansatte har bestått 
sikkerhetstesten får de 
tilsendt et personlig, 
laminert sikkerhetskort. 
Det benyttes som doku-
mentasjon på at den 
enkelte har gjennomført 
og bestått grunnleggende 
sikkerhetsopplæring. 

Hvem passer det for?
Sikkerhetsrommet passer for absolutt alle som jobber i barne-
hage. Enten det er en vikar, førskolelærer, styrer, eller andre 
som jobber med barna. Sikkerhetsrommet engasjerer og gir en 
visuell og emosjonell forankring av risikovurdering som verktøy. 
Det kan ikke bare være slik at styrer er den som tenker på risiko 
og sikkerhet. Samme bevissthet bør være hos alle voksne i 
barnehagen. Sikkerhetsrommet bidrar til nettopp det.

Hvor?
Fordi kurset er web-
basert kan det brukes alle 
steder der man har PC 
med tilgang til Internett. 
På jobb, hjemme, på 
biblioteket — det er 
tilgjengelig for deg uten 
at du må reise langt.

Når?
Bruk gjerne Sikkerhetsrommet ofte og regelmessig. Selve 
sikkerhetskortet bør tas så raskt som mulig, mens modulene 
er perfekte til planleggingsdager, fagsamlinger, foreldremøter 
og andre fora. Det er laget for å stimulere til hverdagsbruk av 
sikkerhetsprinsippene. Det er gjennom «små drypp, ofte» at en 
bevissthet bygges. Det er også en fordel at man slipper å  sette 
av mange timer til å bruke Sikkerhetsrommet.

Sikkerhetsrommet gir alle ansatte grunnleggende kunnskap 
om hvordan de skal:
- Kartlegge risiko
- Redusere risiko 
- Opptre korrekt ved en alvorlig hendelse
- Lære av erfaringer
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