
 

 

KOMMUNALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR ICDP –

VEILEDERE 
HØST 2017 OG VÅR 2018 AVDELING FOR OPPVEKST OG UTDANNING – 

TROMSØ KOMMUNE 

SAMMENDRAG 
 Avdeling for oppvekst og 

utdanning gjennomfører 

årlig ICDP 

veilederutdanning. 

Målgruppen er 

fagledere/styrere i 

barnehager i offentlig og 

privat sektor, helsesøstre 

og ansatte ved Familiens 

Hus i Forebyggende 

helsetjeneste og ledere i 

SFO (nytt fra høst 2017). 

Etter avtale deltar også 

fagpersoner i frivillig 

sektor f.eks. Bymisjonen. 

Utekontakten og Fritid 

utdanner også veiledere 

for å gi veiledning til 

ungdomsforeldre.  
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1 ICDP trenere – ansvar høst 2017 og vår 2018 
 
En sertifisert ICDP veileder kan veilede alle typer omsorgsgivere;   

 Profesjonelle omsorgsgivere f.eks. ansatte i barnehage 

 Barnets foresatte 

ICDP-trenere (ICDP standard) med ansvar for opplæringen i 2017 – 2018   er 

 Line Moldestad, koordinator ved Familiens Hus 

 Aina Sofie Bjørkli Johansen fagleder Kvamstykket barnehager  

 Raqiya Mohammed, assistent ved Familiens Hus (ICDP minoritet) 

Rita Theodorsen fagleder Sjømannsbyen barnehage (ICDP trener standard) er back up ved eventuelle 

fravær osv.  

Rådgiver forebyggende barnevern/ICDP-trener standard Wenche Figenschow og barnehagefaglig 

rådgiver Inger Marie Johanne Johansen har ansvar for ICDP-utdanningen i Avdeling for oppvekst og 

utdanning.   

International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende 

program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot 

omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. ICDP programmet ble utviklet av professor 

Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo. ICDP programmet er anerkjent 

og benyttet av bl.a. UNICEF 

2 Sertifiserte i Tromsø kommune 2015 - 2017 
År1 ICPD variant Arbeidsplass/stilling Antall Stilling 

2015 Standard Barnehage 2 Fagledere 

2015 Standard Forebyggende 
helsetjeneste 

5 Helsesøstre 

2016 Standard Barnehage 9 Fagledere/styrere 

2016 Standard Skole 1 Morsmålslærer 

2017 Standard Forebyggende 
helsetjeneste 

3 Helsesøstre 

2017 Standard Utekontakt 1 Miljøterapeut 

2017 Standard Barnehage 4 Fagledere/styrere 

2017 Standard Bymisjonen 2 Fagansatte 

 

 

 

 

                                                           
1 Sertifisering av ICDP minoritetsveilederne er ikke ferdig og derfor ikke tatt med i oversikten.  
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3 Framdriftsplan for perioden høst 2017 – vår 2018 
 

Informasjonsmøte 29.9.17 kl.9.00 – 10.30, Rådhuset 

Teorimodul 1: 2. og 3 november, hele dager, Linken 

Teorimodul 2; 27. og 28. november, hele dager, Linken 

Teorimodul 3, 15. og 16. januar,  hele dager, Linken 

Veiledning; 26. februar, halv dag (før lunsj), Linken 

Veiledning; 9. april, hel dag, Linken 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1 Modell for profesjons/foreldregrupper høst 2017 – vår 2018 
 

 

 

 

Trenere

Fagledere i 
Barnehager

Ansatte i 
barnehager

Forebyggende helse

Ledere SFO Ansatte i SFO

Ansatte på 
helsestasjoner/

foreldregrupper

6 kursdager + en hel 
og en halv 
veiledningsdager.  
 
  

 

Trening, våren 2017 – etter gjennomført teori 

 6 møter a to timer, (profesjonsgruppe) 

 8 møter a to timer (foreldregruppe) 
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4 ICDP programmets mål  
 

 Å påvirke omsorgsgiverens positive opplevelse av barnet, slik at omsorgspersonen kan 
identifisere seg med og føle med barnet. 

 Å hjelpe omsorgsgiveren til å bli bevisst barnets tilstand og behov og tilpasse omsorgen til 
barnets egne behov og initiativ. 

 Å styrke omsorgsgiverens selvtillit. 

 Å fremme en sensitiv og uttrykksfull kommunikasjon mellom omsorgsgiveren og barnet, slik 
at det følelsesmessige forholdet mellom de to blir positivt og utviklende. 

 Å fremme et berikende og stimulerende samspill mellom omsorgsgiveren og barnet. Berike 
dets opplevelse av verden. 

 Å utvikle og veilede barnets mestring av de oppgaver som kreves i forhold til andre 
mennesker og omverdenen. 

 Å benytte og aktivere lokal praksisformer i barneoppdragelse og barnekultur gjennom lek, 

spill, sang og felles aktivitet 

 

 

 

 

5 ICDP programmets fem byggesteiner 
 

1. Hvordan oppfatter vi barnet 

2. Åtte temaer for godt samspill 

3. Sju prinsipper for sensitivisering av omsorgsgiver 

4. Prinsipper for implementering 

5. Praktisk opplegg for gjennomføring 
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 Nyere forskning viser at barnets samspill med sine nærmeste omsorgsgivere er avgjørende for 
barnets helhetlige utvikling. ICDP har som sin grunntanke at den beste måten å hjelpe et barn på, er 
å hjelpe barnets omsorgsperson(er), og at den mest virkningsfulle strategien er å støtte og 
bevisstgjøre barnets stabile omsorgsnettverk. ICDP setter eksisterende forskning om barn og barns 
utvikling i system. 
 

5.1 Kort presentasjon av de fem byggesteinene 
Byggestein EN:  
Forskning viser at det er en sammenheng mellom hvordan barnet oppfattes av sine 
omsorgspersoner og hvilken omsorg de får. Her kan en se på forskjellige 
oppdragelsesmønster. 
 
 
 
Byggestein TO 
De 3 dialoger og 8 tema for godt samspill er hjelpemidler for å bevisstgjøre 
omsorgspersoner på viktigheten av godt samspill med sitt barn for å sikre barnet en sunn 
følelsesmessig og mental utvikling. 
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Figurene nedenfor viser sammenhengen mellom de tre dialogene, den emosjonelt ekspressive 
dialogen, den meningsskapende og utvidende dialogen og den regulerende og de 8 tema for godt 

samspill. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Byggestein TRE:  
Prinsipper for sensitivisering. 
I tillegg til de overnevnte tema om det gode samspill mellom omsorgsgiver og barnet eller mellom elev 
og lærer har ICDP programmet sju prinsipper for sensitivisering av omsorgsgiver. 
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Spørsmålet er: 
Hvordan skal en veilede omsorgsgivere slik at de forbedrer sin kontakt og samspill med barna? 
 
De syv prinsipper for sensitivisering: 
 

 Å etablere et næret og tillitsfullt forhold til omsorgsgivere 

 Å fremme et positivt og utviklingsfremmende bilde og oppfatning av barnet. 

 Aktivering av deltakere i forhold til tema: For å fremme forandring av atferd legges det 
vekt på egenaktivitet i form av utprøving og observasjoner av barnet. 

 Påpeke og bekrefte de positive sider ved de ferdigheter som omsorgsgiver allerede 
besitter. 

 Verbalisering og ledet bevisstgjøring av hva som er godt samspill jvf oppsett om åtte 
tema for godt samspill. 

 Dele erfaringer i grupper 

 Personliggjort og innlevende formidlingsform. 
 

Byggestein FIRE:  
Områder en må se til i implementeringsfasen er: 

 Har en støtte fra lokale myndigheter 

 Er rammebetingelsene klarlagt: tid, organisering, økonomi, motivasjon. 

 Er de som skal delta på kurset motiverte og kommer de til å gjennomføre kurset 

 Foreligger det en god framdriftsplan. 

 Kvalitet i gjennomføringa 

 Bærekraft, oppfølging, evaluering, belønning. 
 
Byggestein FEM:  
Praktisk gjennomføring. Programmet har forslag til opplegg til alle møter. I dette oppsettet har en satt 
inn hovedtema for møtene, sensitiviseringsmetode og forslag til hjemmeoppgaver. 
 
 

6 Bruksområder 
 Som en integrert del i primærhelsetjeneste der forebyggende informasjon og bevisstgjøring av 

omsorgspersoner vurderes som viktig. 

 I barnehagen for å berike og utvikle samspill. Førskolelærere og assistenter kan gjennom dette 
programmet bli bevisst på kvaliteten av omsorgen og på det samspillet som er nødvendig for 
barnets følelsesmessige stabilitet, tilknytning og utvikling av ferdigheter. 

 I forebyggende barneverntiltak for å hjelpe foreldre til å hente fram egne ressurser i omsorgen 
for barna sine. 

 For lærere i grunnskolen for å skape et godt klima i klasserommet og å skape et godt samspill 
mellom den enkelte lærer og elev, som grunnlag for et godt læringsmiljø. 

 I trening av omsorgsgivere i institusjoner for barn, for å gjøre omsorgsgiverne bevisst på barnas 
spesifikke psykososiale behov. Dette gjelder både barn under omsorg av barnevernet og barn 
med funksjonshemninger. 

 I utvikling av minimumsstandarder for menneskelig omsorg for barn som rammes 
når krisesituasjoner inntreffer: barn som er plassert i leirer eller institusjoner grunnet krig, 
utvandring, katastrofer, misbruk og traumer, eller forlatte gatebarn. 
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7 Kvalifisering 
 
Treningen foregår på to nivåer: 

 
Veilederopplæringen strekker seg over 4-5 måneder med 6 dagers innføringskurs. Dette inkluderer 
øvelser og et selvtreningsprosjekt under veiledning. Selvtreningen i basisvarianten er å gi foreldre 
veiledning (8 møter) eller gi omsorgsgivere i barnehage veiledning (6 møter). Den som er under 
opplæring har selv ansvar for å rekruttere foreldre/omsorgsgivere. Familiens Hus ved 
Foreldreveiledningsbanken kan imidlertid være behjelpelig med å rekruttere. Det tas da kontakt med 
koordinator ved Familiens Hus. 
 
Når du er sertifisert veileder har du kompetanse til å arbeide med programmet direkte i relasjon til 
foreldre og andre omsorgsgivere. 
 
 
Når du er sertifisert veileder kan du etter ett års praktisering ta treneropplæring etter søknad til 
Bufdir i samråd med din arbeidsgiver.  Sertifisert trener har kompetanse til å lære opp nye veiledere. 
Sertifisert seniortrener kan gi treneropplæring 

 
 
 

8 Sentrale føringer og evalueringer 
Ser vi på nasjonale dokumenter St.melding24(2012-2013) Framtidens barnehage og NOU 

2010 Mangfold og Mestring trekkes ICDP fram og en sier at programmet har positiv 

innvirkning på omsorgspersoner i form av forbedret holdning til barnet, økt engasjement 

og bedre foreldrestrategier. 

Evalueringen av ICDP foretatt i perioden 2007-2010 på oppdrag av barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet sier at foreldreveiledningen har gitt god støtte til foreldrene. 
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Evalueringen har også dokumentert god effekt av foreldreveiledning til minoritetsforeldre, 

foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne og foreldre i fengsel. 

 

8.1 Lokale planverk - forankring 
I kompetanseplan for kommunale barnehager i Tromsø kommune 2013-2012 under område 2. 
Inkluderende fellesskap sier en: Kompetanse innenfor foreldreveiledningsprogrammet ICDP anbefales. 
 
Utvikling av foreldrestøttene tiltak og kompetanseutvikling er forankret i Kommuneplanens 
samfunnsdel 2015 – 2026, k.styresak 123/15 ( oppvekstkapitelet ).  
 
ICDP veilederutdanningen gir relevant kompetanse for å forebygge og/eller stoppe mobbing i 
barnehage, jr. strategiplan mot mobbing i skole og barnehager 
 
ICDP programmet, minoritetsvarianten har fra 2009 vært en del av introduksjonsprogrammet for 
flyktninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 


