6K BARNEHAGE

BARNEINTERVJU/SAMTALER 6K
Viktig at rammen rundt samtalen er god. Forbered barnet i forkant, slik at barnet
vet hva som skal skje. Husk at dette er en fortrolig samtale dere i mellom, der
målet er å høre hvordan barnet har det i barnehagen. Tenk over hvor samtalen
skal være. Fint om du har noen til å skrive for deg. Husk å ta deg god tid, mange
barn trenger lang tid på å finne svar, opptil 10 sekunder.
Lykke til.

Barn………………

Pedagog…………………

HOVUDTEMA SOM GÅR PÅ
TRIVSEL:
1. Hvordan har du det i
barnehagen?
 Hva er artig? Kan du fortelle
hvordan det er i barnehagen
når det er artig.
 Er det noe som er kjedelig? Kan
du si noe om hvordan det er i
barnehagen når det er kjedelig?
2. Kan du nevne noe du får
bestemme i barnehagen.
( Frilek, aktivitet, samling, mat,
ute, inne)

3. Hva liker du minst å gjøre i
barnehagen?
 Inne /ute

4. Er det noe du kunne tenke deg
å gjøre mer av i barnehagen?
 Hva da?

Utfyllende svar;

Dato…………

5. Er det noen ganger du er redd i
barnehagen?
 Kan du fortelle hvordan du har
det når du er redd i
barnehagen?
(skummelt)

Vennskap barn - barn: Bruk bilder av alle barna i barnehagen.
1. Har du noen å leke med
barnehagen?

2. Nevn noen som du helst vil leke
med i barnehagen?
Er det noen du ikke ønsker å
leke med?
Vet du hvorfor?

3. Er det noen i barnehagen som
ikke har noen å leke med?
Vet du hvorfor?
4. Hva synes du om å leke alene?
Hvorfor da?
Hva gjør du da?

5. Er det noen i barnehagen som
blir erta?
Som er «ækle» mot noen.(
Krenkende adferd)
 Er det noen barn som gjør ting
mot deg som du ikke liker, gjør
vondt.
( slår, sparker, klyper)

6. Blir du erta i barnehagen?
Hva tenker du om det?

Barn – voksen:
1. Får du hjelp av voksne når du
treng det?


Hvem da?

2. Får du trøst av voksne når du er
lei deg?


Hvem da?

3. Er de noen voksne som er sint i
barnehagen.
Hvem da?
Hvorfor?

4. Hva liker du å gjøre sammen
med voksne i barnehagen?

Er det noe mer du har lyst til å
fortelle om?

