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Fremdriftsverktøy 



Deres barnehage - deres reise
Redusere 

sykefraværet
Dere bestemmer selv hvordan dere skal jobbe med å styrke arbeidsmiljøet og redusere sykefravær i 
egen barnehage. Her finner dere to typer planleggingsverktøy som dere i HMS-gruppen kan bruke for 
å planlegge arbeidet. 

● Først finner dere et sett med refleksjonsark som dere kan bruke i planleggingsmøter for å 
reflektere sammen om prosessen, hva dere har gjort allerede og hvilke arenaer dere kan 
bruke til arbeidet. 

● Videre finner dere en mal for fremdriftsverktøy dere kan bruke til å bestemme aktiviteter, 
verktøy dere vil bruke, delegere ansvar og sette frister. Fremdriftsplanene kan gjerne deles 
med alle ansatte slik at alle vet hva som skal skje når.



Refleksjonsark



Innledende samtale 
med refleksjonsark 
Refleksjonsarkenes formål er å tilrettelegge for refleksjon i forkant 

av planleggingen, før dere lager en fremdriftsplan. De kan brukes 

når HMS-gruppen planlegger arbeidet, eller i et møte med 

HMS-gruppen og hjelper, der hjelper bistår i planleggingen. 

Arkene kan hjelpe dere med å reflektere rundt: 

● hva har vi gjort til nå

● hvilke arenaer har vi til å jobbe med arbeidsmiljø sammen

● neste steg

Malene ligger vedlagt, kan printes for å notere i.

Refleksjonsark 1: Hva har dere gjort, hvor er dere nå?

Hjelper kan bruke sjekklisten til oppfølgingsspørsmål om 

aktiviteter per fase. 



Refleksjonsark 2: Hvilke arenaer 

(formelle og uformelle) har vi for å 

jobbe med arbeidsmiljø? 

Og har vi andre pågående prosjekter der vi 

kan koble på arbeidet med arbeidsmiljø?



Refleksjonsark 3: Hvilke tanker har dere 

om veien videre? Hva er neste steg? 

Har dere noen tanker rundt hvordan dere 

skal gjøre det dere skal i gang med? 



Fremdriftsplan



Fremdriftsplan
Dette er en mal for å lage en fremdriftsplan for deres arbeid med 
arbeidsmiljø. 

Ved å bruke fremdriftsplanen kan dere reflektere rundt hva dere kan 
gjøre i hvilken fase, definere hvilke aktiviteter der bør ha, verktøy dere 
vil bruke, delegere ansvar og sette frister. 

Fremdriftsplanen kan gjerne deles med alle ansatte slik at alle vet hva 
som skal skje når, og henges opp i barnehagen slik at den er synlig. 

Siden arbeidsmiljø er noe som må ha kontinuerlig fokus anbefaler vi 
dere å printe en ny plan når dere har gjennomført de planlagte 
aktivitetene, og planlegge en ny periode.

Synes dere det er vanskelig å fylle ut fremdriftsplanen, kan dere 
kontakte deres IA-rådgiver for støtte. På neste side finner dere også et 
eksempel til inspirasjon som kan gi dere ideer til aktiviteter dere kan 
gjøre i de ulike fasene. 

Her er et bilde av selve Fremdriftsplanen. Alt er ikke lesbart før den printes, 
men her kan dere lese overskriftene for å forstå elementene.



Et eksempel til inspirasjon på 
hvordan fylle ut aktiviteter i 
fremdriftsplanen





A4

1. Print fremdriftsplanen
Vedlagt ligger fremdriftsplanen, den er laget slik at dere kan printe den selv på 
A4-ark. Filen består av 9 ark som teipes sammen til en større plakat.  

2. Legg arkene utover ved hjelp av symbolet som 
viser hvor hvert ark skal plasseres.

3. Teip arkene sammen slik at det blir en stor 
plakat som dere kan notere på og henge opp.


