
NÅR BARN BLIR BORTE FRA BARNEHAGEN 

Tiltak Ansvarlig Støtte Gjøremål 
Forebyggende tiltak: 
Lukk alltid portene 
Tilstrekkelig voksentetthet 
Ha system for oversikt over 
hvilke barn som til enhver 
tid er i barnehagen/avdeling 

Personalet på de ulike 
avdelingene 

  

 
 
 

Avklare hvem som er borte  
Avklare hvor den savnede 
sist ble sett  
Ha tilsyn med de andre 
barna 

Pedagogisk leder på 
avdeling 

Styrer/andre ansatte Samle barna på avdelingen, tell antall barn 
Avklare når og hvor den savnede sist ble sett  
Øvrige ansatte leter 

Lete etter den savnede, 
sjekk barnehagen først. (let i 
max 30 minutter før politi 
kontaktes) 

Pedagogisk leder på 
avdeling 

Styrer/andre ansatte Lete etter barnet – let både inne og ute.  
Avklar hvor lenge det skal letes før politi 
kontaktes.  

Varsle det savnede barnets 
foreldre. Let grundig i max 
15 minutter før foreldre 
varsles.  

Styrer Telefonliste for avdelingen Varsle om at barnet er savnet til foreldre 
Fortelle om omstendigheter 
Fortelle hva som blir gjort 
(se kriseperm for hva samtalen bør inneholde) 

Kontakte politi 
Etter MAX 30 minutter 

Styrer Annen ansatt 
112 
02800 

Kontakt politiet 
Oppgi navn og telefon (ditt navn og barnehage) 
Forklar hendelsesforløp 
Opplyse hvem som er savnet (navn, alder) 



Ta seg av søsken til barnet Pedagogisk leder til søsken Styrer Holde søsken informert  
Ta deg søsken 

Vurder bruk av krisehjelp Styrer Pedagogiske ledere Vurder støtte fra: Kommunehelsetjenesten, 
Kriseteam 
Bedriftshelsetjenesten 

Mediehåndtering Styrer Barnehagefagligansvarlig  
Kommunalsjef 
Politi 
Kriseteam 

Styrer informerer 
Fortelle om tiltak 
Skjerme barna 

Følge opp det savnede 
barnets foresatte 

Styrer Pedagogisk leder 
Telefonliste på avdelingen 

Avklare situasjonen 
Avklare frigjøring av informasjon 
Tilbud om støtte 

Oppdatere de andre barna 
på situasjonen 

Pedagogisk leder Styrer Informasjon på avdelingen 
Møte reaksjoner 
Vurdere tiltak 

Informere de andre barnas 
foresatte 

Styrer Pedagogisk leder 
Telefonlister for 
avdelingene 

Informasjon om situasjonen 
Informasjon om barnas reaskjson 
Eventuelt be foresatte komme 
Råd til foresatte 

Samle ansatte for 
kollegastøtte og planlegging 

Styrer Krisehjelp 
Politi 
Bedriftshelsetjeneste 

Kollegastøtte 
Planlegge videre tiltak 

Melding når savnet barn blir 
skadet 

Styrer  Melding til barnehage 
Melding til helsetjenesten 
Melding til forsikring 

 


