
 

JEG VIL VITE – alle barn har rett til en trygg oppvekst 

Alle barn i Norge har rett til en trygg oppvekst uten trusler, vold eller seksuelle overgrep.  I Norge 

betyr det at det ikke er lov å slå barn eller gjøre de vondt. Dette finner vi i FNs barnekonvensjon og 

Barneloven i Norge. 

 

Barn har rett til et liv uten vold og overgrep: 

Barnekonvensjonen artikkel 19 

Foreldre har ikke lov til å bruke vold mot barn:  

Barneloven § 30 

Jørpeland barnehage samarbeider med barnevernet om å sikre at barn ikke opplever omsorgssvikt 

eller overgrep.  Barnehagen har meldeplikt til barnevernet om de får mistanke om at barn blir utsatt 

for dette, (§21 og 22 i barnehageloven) Er det mistanke om omsorgssvikt, skal foreldre informeres 

dersom det blir sendt bekymringsmelding til barnevernet.  Er det mistanke om vold eller seksuelle 

overgrep, skal ikke foreldre informeres på forhånd. Da er personalet lovpålagt å melde bekymring til 

barnevern og/eller politi uten å varsle foreldre. 

Stine Sofies Stiftelse arbeider aktivt for å hindre at barn skal vokse opp med 

vold og overgrep. Her er nettsidene deres: 
 http://stinesofiesstiftelse.no/index.php 

De har et opplæringsverktøy  «Jeg Vil Vite» som skal hjelpe barnet til å vite hva som er riktig og hva 

som er ikke lov. De har opplegg for skoler og barnehager tilpasset barnets alder, der de vil gi barnet 

ord og begrep for å kunne si ifra når noe er galt. Gå gjerne inn på nettsiden og les: 

http://jegvilvite.no/ 

Målet er: 
1.       Barna skal vite hva vold og overgrep er etter en samtale 
2.       Barna skal vite hvor de kan si i fra dersom de trenger hjelp 
3.       Barna skal forstå at det aldri er barnas skyld når voksne utsetter dem for vold eller overgrep 
4.       Barna skal kunne nummeret til Alarmtelefonen 116 111 
 

Barnehagens førskolebarn skal være med på et slikt opplegg i løpet av barnehageåret. 

http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-19-forebyggelse-av-misbruk/
http://lovdata.no/all/tl-19810408-007-006.html#30
http://barneombudet.no/dine-rettigheter/til-a-ikke-bli-slatt/har-foreldre-lov-til-a-sla/
http://barneombudet.no/dine-rettigheter/til-a-ikke-bli-slatt/har-foreldre-lov-til-a-sla/
http://stinesofiesstiftelse.no/index.php
http://jegvilvite.no/

