
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE MEG – forebygging og psykisk 
helse i barnehagen - Arbeidsmodell – 

tidlig innsats overfor barn i 
barnehage 

 

Arbeidsmodellen har en «turnus» som 
består av at 8 barnehager er inne i en 
periode på tre år. 
Kommunepsykologene har utarbeidet 
undervisningsprogrammet Se meg – 
forebygging og psykisk helse i 
barnehager på totalt 4 moduler. Alle 
ansatte gjennomfører modul en og to; 
utvikling, tilknytning og tidlig samspill og 
risiko – og beskyttelsesfaktorer. Modul 
tre og fire; psykisk helse i barnehagen 
og den nødvendige samtalen 
gjennomføres av fagledere, ped.ledere. 
Observasjon i samarbeid med tverrfaglig 
team forutsetter informert samtykke fra 
foresatte. Teamet består av fagpersoner 
fra forebyggende helsetjeneste, 
barneverntjeneste og PPT. 

Wenche Figenschow, rådgiver 
forebyggende barnevern, avdeling for 
oppvekst og utdanning, 30.8.17 
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1 Tromsø kommune – noen data 

Tromsø kommune har 75000 innbygger. I tillegg kommer ca. 10.000 studenter og ungdom som bor på 

hybel fra andre kommuner på videregående skole. 

I Tromsø kommune er dekningsgraden i barnehager 91% for barn 1 – 2 år og 99,5% for barn i alderen 

3-5.  
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2 Arbeidsmodellens formål 

Arbeidsmodellen SE MEG – forebygging og psykisk helse i barnehagen har som formål å kvalitetssikre 

barnehagetilbudet for å kunne iverksette tiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig 

Arbeidsmodellen understøtter barns rett til et tilpasset tilbud i barnehage, sikrer at det barn har rett 

til og behov for blir møtte og ivaretatt, samt kvalitetssikring av barnehagetilbudet som system. 

Arbeidsmodellen har fokus på tverrfaglig samarbeid mellom aktører i det kommunale 

hjelpeapparatet.  

Arbeidsmodellen har som mål å implementere en systematisk innsats, på både individ- og systemnivå, 

i barnehager. For å sikre et godt tilrettelagt barnehagetilbud som tilbyr bistand til barn i en tidlig fase 

av en mulig utvikling av vansker.  

 

3 Barnehager i arbeidsmodellen 

2011: Stakkevollan, Gyllenvang, Templarheimen og Workinnmarka 

2012: Stakkevollan, Templarheimen, Gyllenvang, Workinnmarka, Lunheim, Eidhaugen, Olsgård, Elvestrand 

2013: Stakkevollan, Templarheimen, Gyllenvang, Workinnmarka, Lunheim, Olsgård, Elvestrand 

2014: Elvestrand, Lunheim, Olsgård, Eidhaugen 

2015: Olsgård, Eidhaugen, Kroken, Kvamstykket, Samisk barnehage, Sjømannsbyen 

2016: Kroken, Kvamstykket, Samisk barnehage, Sjømannsbyen, Charlottenlund, Skogstua, Skjelnan 

2017: Kroken, Kvamstykket, Samisk barnehage, Sjømannsbyen, Charlottenlund, Skogstua, Skjelnan + en ny 

barnehage  

4 Tverrfaglig observasjon – og drøfting 

Det tverrfaglige teamet består av ansatte fra helsestasjonen, barneverntjenesten, PP-tjenesten og 

barnehagens fagpersoner. Observasjoner og påfølgende drøftingsmøte gjennomføres i perioden 

oktober - februar måned.  

PPT har et todelt mål med observasjon; de skal observere enkeltbarn i tillegg til at de skal observere 

barnehagen som system. Det tverrfaglige teamet kan gi råd til barnehagens ledelse om 

systemoppfølging ved PPT.  

4.1 Observasjon og vurdering 

Årlig gjennomføres en observasjon og et drøftingsmøte i samarbeid med tverrfaglig team.  

Til drøftingsmøtet samles teamet og barnehagens ledelse for gjennomgang av observasjonene.  

Her vil eventuelt videre oppfølging avklares. De som har behov for det skal få forpliktende, samlet og 

koordinert hjelp 
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I drøftingsmøte kan man komme til følgende typer konklusjoner:  

1) Det er ingen grunn til bekymring  

2) Barnehagen mottar veiledning fra hjelpetjenestene for bedre tilrettelegging for barnet i barnehagen  

3) Det er usikkerhet knyttet til om barnet har behov for bistand og barnehagen skal foreta ytterligere 

observasjon og konkludere innen Max 3 måneder  

4) foreldrene kontaktes med anbefaling om bistand til barnet/familien fra andre instanser 

4.2 Samarbeid med foresatte 

Bestemmelsene om taushets- og opplysningsplikt skal ivaretas og overholdes av alle  

Involverte. Observasjon og vurdering av enkeltbarn, baserer seg på informert samtykke fra foreldrene 

til barnet. Det er fagleder som avgjør, på grunnlag av informert samtykke fra foreldre hvilke barn som 

det skal tverrfaglig observeres sammen med tverrfaglig team. Arbeidet utføres altså i nært samarbeid 

med foreldrene med gjennomføring av samtaler før og Etter observasjoner og hvor bl.a. informert 

samtykke skal underskrives. All dokumentasjon om det enkelte barn oppbevares forsvarlig i 

barnehagen, og gis / sendes ikke ut uten foreldre/foresattes samtykke.  

Barnehagen ved fagleder er ansvarlig for tilrettelegging og organisering av observasjon og 

drøftingsmøter samt innhente foresattes samtykke.  

Barnehager som deltar informerer foreldre muntlig i foreldreutvalg og på foreldremøter. Det sendes 

ut skriftlig informasjon til alle foreldre enhetsleder. Dette følges opp med mer spesifikk informasjon 

fra enhetsledere for de barnehagene det gjelder. . 

Metoden er tilpasset taushetspliktreguleringene. Drøftinger som gjøres formidles til foreldrene i 

etterkant inkludert forslag til oppfølging og bistand. 

Dersom det tverrfaglige drøftingsmøte vil gi barnehagens ledelse råd om systemoppfølging ved PPT 

skal det sendes skriftlig melding om dette til fagleder med kopi til enhetsleder og barnehageeier.  

Informasjon fra systemobservasjoner oppbevares på PPT. 

4.3 Rutiner og maler 

Det er utarbeidet Arbeidsbeskrivelse som gir detaljinformasjon om rutiner og maler. Den er 

tilgjengelig på Kvalitetslosen. 

4.4 Kompetanseutvikling og undervisningsprogram 

4.4.1 NTNU – Øyvind Kvello 

Førsteamanuensis Øyvind Kvello ved Psykologisk Institutt, NTNU er modellutvikleren. Tromsø 

kommune ved Byrådsavdeling for utdanning prøvde ut modellen i nært samarbeid med Øyvind Kvello 

i perioden 2010 – 2011. Fire barnehager gjennomførte undervisning med Øyvind Kvello og tverrfaglig 

observasjon og drøftingsmøte i tre år.  
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Etter politisk behandling av Tilstandsrapport – tidlig innsats overfor barn i barnehage (47/13 UKI) 

ble det bestemt at kommunen til enhver tid skal ha 8 barnehager inne i arbeidsmodellen i en periode 

på tre år av gangen.  

4.4.2 Kommunepsykologene barn unge – Tromsø kommune 

Tromsø kommune har nå tre kommunepsykologer som arbeider relatert til barn og unge.  

Psykologene har oppgaver i tillegg til klinisk arbeid i Forebyggende helsetjeneste også oppgaver på 

systemnivå. Blant annet undervisning til ansatte i barnehager som i denne arbeidsmodellen.  

Kommunepsykologene Bente Ødegård og Evelyn Johnsen har i 2015 utarbeidet et 

undervisningsprogram som tilbys deltakerbarnehagene.  

4.5 Se meg – om forebygging og psykisk helse i barnehagen  

MÅL for Tidlig innsats – å kvalitetssikre at barnehagene har den nødvendige kunnskap for å identifisere og håndtere 

et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats (1)   

Kunnskapsgrunnlag:  

Vi vet i dag at barnets hjerne utvikles i samspill med omgivelsene og påvirkes av de relasjoner og erfaringer som 

tilbys. Forskjellige hjerneområder utvikles og organiseres til forskjellig tid i løpet av barndom og jo tidligere 

påkjenninger erfares jo dypere strukturer i hjernen påvirkes.  

Det tidlige samspillet mellom barn og omsorgsgiver lærer barnet hvem hun er og hvordan hun kan være sammen 

med andre. Barnet lærer å regulere følelser gjennom samregulering hvor omsorgspersonen regulerer barnets 

følelser og slik lærer barnet å regulere seg selv. Evne til selvregulering utgjør blant annet en viktig faktor for videre 

læring.    

Tidlig innsats i barnehagen har som formål å kvalitetssikre at barnehagene er i stand til å iverksette tiltak på et så 

tidlig tidspunkt som mulig, for barn som er i risiko. Tidlig innsats krever faglig trygghet, oversikt og tilgang på 

kunnskap og handlingskompetanse. Vi ønsker å tilføre kunnskap ute i barnehagene om betydningen av tidlig samspill 

og barnets utvikling, risiko- og beskyttelsesfaktorer, psykisk helse hos barn og den nødvendige samtalen og øke 

handlingskompetanse. Dette er i tråd med kommunens satsing på Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) hvor vi oppretter 

gode samarbeidsrutiner for å gi best mulig hjelp til barn, unge og deres foreldre. Barn og unge skal ikke falle mellom 

flere stoler. I Tromsø kommune etablerer vi rutiner som er felles for skoler, barnehager og andre. På denne måten 

blir det oversiktlig og trygt for barna, de unge og deres foreldre – og de ansatte.   

Innholdet i dette undervisningsprogrammet baserer seg på eller er en direkte gjengivelse av den undervisning som 

allerede har blitt gitt og er nevnt ovenfor, samt boka «Se barnet innenfra – hvordan jobbe med tilknytning i 

barnehagen» (Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad, 2013). Det er meningen at ulike forelesere kan benytte seg av 

malene for undervisningsprogrammet ved å gå gjennom de ferdig utarbeidede modulene (PP- presentasjoner), men 

samtidig forme undervisningen slik man ønsker.   

Undervisningen er delt inn i 4 moduler 

Modul 1: utvikling, tilknytning og tidlig samspill   

- Om barns kognitive og motoriske utvikling 

- Hjernens utvikling i samspill med omsorgsgivere 
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- Temperament 

- Trygghetssirkelen 

- Å forstå barnet innenfra 

- Å være sammen med alle barn 

- Haimusikk 

- Kjefteparadokset 

- Å reparere når noe har gått i stykker mellom oss 

Modul 2: risiko- og beskyttelsesfaktorer 

- Kunnskap om ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer 

- Stress og sårbarhet 

- Å bygge motstandskraft 

- Barn som pårørende 

- Konfliktfylt forhold mellom foreldre 

- Utenfor skap 

- Mobbing i barnehagen 

Modul 3: psykisk helse i barnehagen 

- Alle har en psykisk helse 

- Grunnlag for psykisk helse – repetisjon fra modul 1: om å se barnet innenfra  

- Psykiske vansker – psykiske lidelser?  

- Atferdsvansker 

Modul 4: den nødvendige samtalen  

- Kommunikasjon og samarbeid - utfordringer? 

- Egen relasjonskompetansen 

- Mal for den nødvendige samtalen 

- Samtaler med barna  

 

Barnehagene oppfordres til å starte lesesirkler så raskt som mulig. Vi bruker boka «Se barnet innenfra» (Brandtzæg, 

Torsteinson og Øiestad, 2013) og samt utvalgte kapittel fra «Barn i risiko» (Kvello, 2010). 
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4.6  Resultater – tverrfaglige observasjoner og drøftinger 

2011 – 2012 :  

Totalt 25 oppmeldte barn til observasjon og vurdering fra Stakkevollan, Gyllenvang, Templarheimen 

og Workinnmarka.  

Alle er «nye» barn. Det vil si barn uten noen form for tiltak eller oppfølging fra før. 

Resultat av observasjon og drøfting:  

1. Ingen grunn til bekymring: 5 

2. Veiledning i regi av barnehagen: 4 

3. Ytterligere observasjon i barnehagen: 7  

4. Behov for henvisning: 9 (7 til PPT (språk og sosioemosjonelt), 1 til lege, 1 til fysio) 

4 – 6 «etter-oppmeldte barn»: det betyr at fagteamet har levert informasjon til fagleder i barnehagen 

vedrørende barn som i utgangspunktet ikke var oppmeldt fra barnehagen. Jfr. krav om informert 

samtykke fra foreldre for å kunne observere og vurdere det enkelte barn.  

I drøftingsmøtet tas også opp tema som gjelder system (barnehagen som organisasjon):  

Drøftingsmøtet har anbefalt en systemobservasjon som må henvises fra barnehagen til PPT. 

2012 – 2013 

Totalt 34 oppmeldte barn, herav ei gruppe barn til observasjon og vurdering fra barnehagene 

Stakkevollan, Templarheimen, Gyllenvang, Workinnmarka, Lunheim, Eidhaugen, Olsgård, Elvestrand. 

Det gjelder (med unntak av ett barn hvor det ut fra skjønn ble gjort unntak) «nye» barn. Det vil si barn 

uten noen form for tiltak eller oppfølging fra før. 

Resultat av observasjon og drøfting: 

1. Ingen grunn til bekymring: 7 

2. Veiledning i regi av barnehagen: 2 

3. Ytterligere observasjon i barnehagene: 6 

4. Behov for henvisning: 19 (1 til barneverntjenesten, 1 til helsestasjon (lege), 1 til fysio/ppt, 2 til 

ppt/barneverntjenesten, 13 til PPT) 

Denne gangen var det ingen «etter-oppmeldte barn» (dersom tverrfaglig team-medlem i løpet av 

observasjonen blir bekymret for et barn kan vedkommende team-medlem bringe dette videre til 

fagleder som eventuelt kan be foreldrene om informert samtykke til observasjon/vurdering eventuelt 

annen oppfølging fra fagleders side) 

I drøftingsmøtet tas også opp tema som gjelder system (barnehagen som organisasjon):  

Drøftingsmøtet har anbefalt en systemobservasjon som må henvises fra barnehagen til PPT.  
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2013 – 2014  

Totalt 22 oppmeldte barn fra 8 barnehager; Stakkevollan, Templarheimen, Gyllenvang, Workinnmarka, Lunheim, 

Olsgård, Elvestrand.  

Eidhaugen deltok ikke på grunn av kapasitetsproblemer. To av de oppmeldte barna var ikke å tilstede 

under avtalt tid til observasjon/vurdering 

Resultat av observasjon og drøfting:  

1. Ingen grunn til bekymring: 4 

2. Veiledning i regi av barnehagen: 9 

3. Ytterligere observasjon i barnehagen: 6 

4. Behov for henvisning: 6 (5 til PPT, 1 til fysio/ergo ) 

2014 – 2015 

Totalt 12 oppmeldte barn fra barnehagene; Elvestrand, Lunheim, Olsgård og Eidhaugen. 

Resultat av observasjon og drøfting: 

1. Ingen grunn til bekymring: 2 

2. Veiledning i regi av barnehagen: 1 

3. Ytterligere observasjon i barnehagen: 3 

4. Behov for henvisning: 6 (PPT, barneverntjenesten, enhetens ressursteam) 

Råd om systemoppfølging fra PPT: 1 

 

2015 – 2016 

Totalt 20 oppmeldte barn fra barnehagene Sjømannsbyen, Eidhaugen, Kvamstykket, Kroken, 

Guovssahas, Olsgård 

 

Resultat av observasjon og drøfting:  

1. Ingen grunn til bekymring: 8 

2. Veiledning i regi av barnehagen: 1 

3. Ytterligere observasjon i barnehagen: 2 

4. Behov for henvisning: 9 (Foreldreveiledningsbanken i Familiens Hus, PPT, fysio/ergo) 

 

2016-2017  

Totalt 14 barn oppmeldt fra barnehagene Charlottenlund, Kroken, Guovsshas, Kvamstykket, Skjelnan, 

Sjømannsbyen, Skogstua 
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Resultat av observasjon og drøftings: 

1. Ingen grunn til bekymring: 0 

2. Veiledning i regi av barnehagen: 7 

3. Ytterligere observasjon i barnehagen: 0  

4. Behov for henvisning: 7 (PPT, fysio/helsesøster/ernæringsfysiolog)   

Tre barn ble oppmeldt i etterkant av observasjon til hhv fysio, PPT og BUP 


