
Góðu foreldur
Børnum tørvar góðar vinir, so at tey trívast og menna seg jaliga. Tá ið børn, heilt frá byrjan, læra, hvussu 
tey kunnu vera góðir vinir, fyribyrgja vit samstundis happing seinni. Sum foreldur kanst tú vera við at 
varðveita tað góða huglagið í vøggustovuni/dagrøktini. Tú ert týdningarmesta fyrimyndin hjá barni tínum, 
og vit vita, at tá ið foreldur stuðla felagsskapinum, so sæst tað aftur í mátanum, sum børnini eru saman 
uppá. 

Vit hava tí gjørt fimm góð ráð, hvussu tú sum foreldur kanst vera við at tryggja, at øll børn –  eisini títt 
barn – kenna seg sum ein part av felagsskapinum. 

Um Betri vinir - Fri for Mobberi  
Betri vinir, er ein anti-happingarverkætlan, sum er Mary Fonden og Red Barnet hava ment. Betri vinir 
er grundað á fýra grundleggjandi virðir: tolsemi, virðing, umsorgan og dirvi og hevur eitt kuffert, har 
amboð og arbeiðshættir, sum eru við at skapa trivnað í vøggustovum og dagrøkt, liggja í. Til er eisini 
tilfar til barnagarðar og innskúling/SFO. Les meira á barnabati.fo 

Hjálp barni tínum at binda góð vinabond

Eggja barni tínum at spæla við øll børnini í vøggustovuni/dagrøktini.
Barn títt lærir nógv, tá ið tað spælir við ymisk børn. Tá ið tú eggjar barni tínum at hava áhuga fyri 
øllum børnum, so ert tú samstundis við at tryggja, at øll børn hava onkran at spæla við og harvið 
fáa eitt pláss í felagsskapinum. 

Tosa pent um og við hini børnini í vøggustovuni/dagrøktini og somuleiðis við og um  foreldur 
teirra og starvsfólk
Neilig orð um onnur børn og vaksin gerast skjótt til illvilja í tínum barni. Hjálp heldur barni 
tínum at vera jaligt og opið mótvegis øllum. Sigur tú t.d. “hey” við øll børn og vaksin, tá ið tú 
kemur við og eftir tínum barni? Veitst tú, hvussu hini børnini eita?

Tak væl ímóti nýggjum børnum í stovuni ella í dagrøktini.
Av og á koma nýggj børn í stovuna ella í dagrøktina. Hjá nýggjum børnum og foreldrum teirra 
hevur tað nógv at siga, at tey kenna seg vælkomnan. Minst tí til at heilsa og bjóða teimum væl-
komnum, eisini um barn títt skal víðari í barnagarð.

Eggja barni tínum at siga frá og at hjálpa og verja vinfólk.
Børn, sum ikki eru partur av barnahópinum, hava brúk fyri einum sindri av hjálp frá einum vini. 
Børn, ið hjálpa, troysta og verja onnur, merkja, at tey verða errin av hesum.

Ver opin og jalig/ur, tá ið onnur foreldur fortelja um trupulleikar hjá sínum barni
Tað kann vera torført at fortelja øðrum, at eins barn hevur trupulleikar í vøggustovuni ella í 
dagrøktini og tí t.d. tørvar eyka hjálp. Tað er lættari, um onnur foreldur lurta eftir. 
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