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LITEN OG NY
Folkehelseprosjekt i Trondheim kommune 2018 – 2023

Trondheim kommunes folkehelseprosjekt Liten og ny i barnehagen retter seg mot små barns
tilvenning til barnehage. Prosjektet hadde oppstart i 2018 og skal i prosjektperioden som
varer fram til 2023, utarbeide en godt begrunnet modell for tilvenning til barnehagen for de
yngste barna. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern,
NTNU (RKBU Midt-Norge) gjennomfører årlig evaluering av prosjektet i prosjektperioden.

Beskrivelse av pilotprosjektet:

Samarbeid for barnets beste
Utprøving av tiltak for samarbeid mellom helsestasjon, barnehage og foreldre i overgangen fra hjem til barnehage

I 2020 etablerte Liten og ny i barnehagen samarbeid med helsestasjontjenesten i Trondheim
kommune gjennom pilotprosjektet Samarbeid for barnets beste. Pilotprosjektet hadde til
hensikt å prøve ut tiltak for samarbeid mellom helsestasjonen, barnehage og foreldre i
overgangen fra hjem til barnehage for ettåringen.
Gjennom helsestasjonsprogrammet er helsesykepleier jevnlig i kontakt med barnet og
familien i løpet av barnets første leveår. Ved ett-års alder avtar kontakten med
helsestasjonen. Det er også ved dette tidspunktet de fleste barn begynner i barnehage.
I overgangen til å begynne i barnehage er det pr. i dag lite kontakt mellom helsestasjonen
og barnehagen, bortsett fra i enkeltsaker.
Helsesykepleiere og barnehageansatte har kontakt med de samme familiene. De to
yrkesgruppene innehar imidlertid ulik kunnskap og kompetanse, og har i form av sin
bakgrunn, utdanning og erfaring ulik tilnærming til barn og familier. Samfunnsmandatet til
barnehagen og helsestasjonstjenesten er også ulikt forankret. Helsestasjonstjenestens
mandat er direkte rettet mot barns fysiske og psykiske helse, mens barnehagens mandat er
å være en arena for et godt barndomsliv gjennom danning, omsorg, lek og læring. I
Rammeplan for barnehagen1står det: Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende
funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Helsestasjon og barnehage har dermed
begge et helsefremmende fokus, og i Liten og ny i barnehagen ønsket vi derfor å undersøke
om tiltak som fremmet samarbeid mellom helsestasjon og barnehage ved oppstart i
barnehage kunne bidra til å skape helhet og sammenheng i tjenestene
for familien - og slik igjen bidra til god kvalitet i overgangen fra hjem til
barnehage.
I pilotprosjektet deltok to helsestasjoner og fire barnehager fra to
bydeler i Trondheim kommune.
Helsestasjonsvirksomheten brukte egne prosjektmidler inn i
pilotprosjektet.
Tiltakene som ble prøvd ut i pilotprosjektet er utarbeidet i et samarbeid
mellom de deltakende barnehagene og helsestasjonene. Barnehagene
og helsestasjonene har selv evaluert tiltakene, og skrevet ned
erfaringene i egne rapporter. Denne rapporten er en sammenfatning
av tiltak og erfaringer som er beskrevet i evalueringene.
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Kunnskapsdepartementet (2017) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
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I begge bydelene hadde de organisert piloten med en styringsgruppe bestående av
avdelingsleder for helsestasjonen, representanter fra fysioterapitjenesten, og enhetsleder i
barnehagen. I den ene bydelen var også pedagogisk leder / avdelingsleder fra barnehagen
med i gruppen. Styringsgruppene hadde samarbeidsmøter i løpet av våren 2020 der de
planla hvilke tiltak som skulle prøves ut i piloten, samt møter for å oppsummere erfaringer
fra tiltakene høsten 2020.
Møtene i styringsgruppa ble av alle deltakerne beskrevet som nyttige fordi dette ble en
arena der de ble kjent med hverandre og med hverandres arbeid på tvers av sektorene.
I møtene ble det fokusert på hvordan man på best mulig måte kunne utfylle- og bruke
hverandres kompetanse og ressurser inn i prosjektet. Gjennom møtene har gruppa også
avklart forventninger til hverandre og til innholdet i prosjektet.
*Noen av de planlagte tiltakene lot seg
dessverre ikke gjennomføre på grunn
av Covid-19 pandemien.
Videre beskrives tiltak som ble
gjennomført i pilotprosjektet og de
ansattes vurdering av tiltakene.

Canva pro

Styringsgruppemøtene ble en fin arena for å bli kjent med hverandres
kompetanse og finne former for samarbeid

Styringsgruppene for prosjektet kom frem til følgende tiltak som skulle prøves ut:

Tiltak 1

Tiltak 2

Helsesykepleier
deltar på
gruppesamtale
med foreldre i
barnehagen

Helsesykepleier
deltar på møter i
barnehageteam
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Tiltak 3
Barnehageansatte
deltar i samtale
med foreldre på
helsestasjonen

Helsesykepleier deltar på gruppesamtale med foreldre i barnehagen
I hovedprosjektet Liten og ny i barnehagen 2020 ble det gjennomført en tilvenningsmodell der
foreldre er tilstede i barnehagen i minimum fem dager når ettåringen begynner i
barnehagen. På den 4. dagen i tilvenningsuken er det i modellen anbefalt å gjennomføre en
gruppesamtale med foreldrene til ettåringene som begynte i barnehagen samtidig.
Tiltak 1 ble gjennomført av tre barnehager og en helsestasjon i èn bydel. Oppsummeringen
av tiltak 1 baserer seg på deres erfaringer med at helsesykepleier deltok i gruppesamtale
med foreldre og barnehage i tilvenningsuka.
Ansatte i barnehagen og helsesykepleier opplevde gruppesamtalene som nyttige. Flere tema
ble drøftet og foreldre delte tips og erfaringer med hverandre. Tema som gikk igjen var:
søvn, matlyst, klær, engstelse både hos barn og foreldre, motorikk, tenner, virussykdommer og
trygghetssirkelen. De erfarte at foreldrene hadde mange spørsmål. Barnehageansatte fikk en
forståelse av at foreldrene opplevde gruppesamtalene som positive. Dette fordi de fikk svar
på spørsmål, fikk dele tanker og erfaringer samt drøfte aktuelle tema sammen med både
andre foreldre og ulike fagpersoner.
Ikke alle foreldre fikk til å gå fra barnet for å delta på gruppesamtale, derfor ble det på den
ene barnehagen organisert slik at at helsesykepleier kom inn på barnehageavdelingen og
pratet litt enkeltvis med foreldrene. Noen foreldre fikk også til å gå fra barnet en kort stund
slik at samtalen kunne foregå på et eget rom. I noen enkelttilfeller ble det gitt helseråd
individuelt (på forespørsel fra foreldre) og dette ble dokumentert i barnets journal på
helsestasjonen.
Hos en barnehage var det flere flerkulturelle familier som hadde første barn på tilvenning.
Barnehagepersonalet opplevde at foreldre så ut til å bli mer avslappet da de fikk “sin”
helsesykepleier på besøk i barnehagen. Personalet mente at selv om foreldrene ikke kjente
helsessykepleier så godt, var det positivt og trygghetsskapende for foreldrene at en person
de kjente litt til fra før også var representert i barnehagen. Flere foreldre hadde tolkebehov,
noe som ble vanskelig å tilby på gruppesamtaler. Utstrakt brukt av kroppsspråk ble brukt i
kommunikasjonen.
Både ansatte på barnehagen og på helsestasjonen mente det hadde vært en fordel om
gruppesamtalen var lagt til dag fem i tilvenningen fordi det da var mer sannsynlig at flere
foreldrene kunne gå fra barnet for å delta på samtale.
Sammendrag
Gruppesamtale mellom foreldre,
barnehageansatte og helsesykepleier ble
opplevd som nyttig og positivt.

Individuelle helseråd ble dokumentert i barnets
journal på helsestasjonen.
Trygghetsskapende for flerkulturelle familier
med første barn på tilvenning i barnehage at
helsesykepleier var innom under tilvenningen.

Foreldre stilte mange spørsmål og flere aktuelle
tema ble drøftet.
Utfordringer i praktisk gjennomføring av
samtalen i gruppe når:
foreldre hadde behov for tolk.
foreldre ikke kunne gå fra barnet.
Individuelle/individuelt tilpassede samtaler ble
gitt i disse tilfellene.

Enighet om at gruppesamtalen bør flyttes fra
dag 4 til dag 5 i tilvenningsuka.
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Helsesykepleier deltar på møter i barnehageteam
Tiltak 2 ble gjennomført av de samme tre barnehager og helsestasjonen (en bydel) som
gjennomførte tiltak 1. Oppsummeringen av tiltak 2 baserer seg på deres erfaringer med at
helsesykepleier deltok på møter i barnehageteam.

Det ble utover høsten 2020 arrangert fellesmøter mellom ansatte på småbarnsavdelingen,
helsesykepleier og fysioterapeut. Tema for disse møtene var: Trygghetssirkelen, språkarbeid
og tilrettelegging av grovmotoriske aktiviteter inne. I tillegg ble møtene en anledning til å
drøfte generelle spørsmål rundt barns utvikling.
De ansatte i barnehagen opplevde det som positivt å få støtte og feedback fra helsesykepleier
på om de tenkte "rett" med tanke på iverksatte tiltak knyttet til ulike utfordringer. Det ble
også gitt konkrete råd til arbeidet i barnehagen. Møtene ble opplevd som nyttige fra alle
parter og førte til at de fikk et innblikk i hverandres roller og bedre forståelse av hverandres
kompetanse. De erfarte at de i stor grad var opptatt av de samme tingene, men at de hadde
noe ulik kompetanse å bringe inn i tema som ble drøftet. Møtene var derfor også lærerrike.

Canva pro

Sammendrag
Ansatte ved småbarnsavdelinger, helsesykepleier
og fysioterapeut deltok i møtene.

Møtene førte til bedre innblikk i hverandres
roller og forståelse av hverandres
kompetanseområder.

Det ble drøftet flere ulike tema og utfordringer.

I drøfting av ulike tema erfarte de at de var
opptatt av de samme tingene men hadde ulik
tilnærming og kompetanse. De lærte av
hverandre.

Ansatte i barnehagen opplevde det positivt og
nyttig å få støtte og råd fra helsesykepleier
knyttet til konkrete problemstillinger.
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Barnehageansatte deltar i samtale med foreldre på helsestasjonen

Tiltak 3 ble gjennomført av den andre bydelen som deltok i pilotprosjektet. Oppsummering
av tiltak 3 baserer seg på erfaringer som ble gjort fra ni samtaler med foreldre på
helsestasjonen, der pedagogisk leder i barnehagen deltok sammen med helsesykepleier og
fysioterapeut. Samtalene ble gjennomført etter barnehagestart.
Høsten 2020 innkalte helsestasjonen foreldrene til alle nye ett-og toåringer i barnehagen til
en ekstra kontroll med fokus på oppstarten i barnehagen. Barnehagen og helsestasjonen
hadde sammen utarbeidet et samtykkeskjema til foreldre der de svarte ja eller nei til
deltagelse. Alle forespurte foreldre takket ja til å delta i samtale på helsestasjonen
(tilsammen 9 familier).
Pedagogisk leder ved småbarnsavdelingen, som kjente barnet, var tilstede sammen med
barnets helsesykepleier og en fysioterapeut. Samtalene var lagt opp til at det kunne snakkes
åpent og tema som ofte kom opp var relasjon, søvn og mat. Det ble i tillegg snakket om
forventningene til det gjensidige samarbeidet mellom helsestasjon, foreldre og barnehage.
Etter samtalen ble foreldrene oppfordret til å fylle ut et tilbakemeldingsskjema.
Tilbakemeldingene fra foreldre viste at de satte pris på å høre hvordan ulike yrkesgrupper
tenkte om samme tema. De mente det var fint å etablere et samarbeid mellom
helsestasjonen og barnehagen på et så tidlig tidspunkt. Foreldrene kunne ønsket seg at
samtalen var mer styrt da de følte det var de som foreldre som bestemte hva som skulle tas
opp. De syntes det var fint å ha et møte for å avklare hva som kan gjøres hjemme og hva
som var lurt i forhold til barnets utvikling. Tilbakemeldingene fra foreldre viste at det var
førstegangsforeldre som hadde hatt mest nytte av tiltaket, mens noen foreldre som hadde
hatt barn i barnehage tidligere syntes at samtalen var unødvendig.
Både pedagogisk leder og helsesykepleier mente det ble gjennomført gode samtaler der de
utfylte hverandre faglig. På grunn av skifte i ansattgruppen på helsestasjonen kjente ikke
helsesykepleier til alle familiene, noe som nok kunne vært en fordel. De ansatte på
helsestasjonen og barnehagen hadde et ønske om at samtalene skulle ha et
helsefremmende fokus, og reflekterte i etterkant over om det ble for mye fokus på
utfordringer og risiko. De mente at det sannsynligvis hadde vært enklere å holde et
helsefremmende fokus om samtalen hadde foregått i gruppe.
Canva pro

Sammendrag
Pedagogisk leder, fysioterapeut, helsesykepleier
og foreldre hadde individuelle samtaler på
helsestasjonen etter at barnet hadde begynt i
barnehagen.

Førstegangsforeldre opplevde tiltaket som
nyttig, foreldre med flere barn opplevde tiltaket
som unødvendig.
Ped.leder og helsesykepleier erfarte at de utfylte
hverandre faglig og at samtalene var nyttige.

Samtalene var lagt opp til at det kunne snakkes
om det foreldrene ønsket. Foreldrene gav
tilbakemelding om at de ønsket samtalene var
mer styrt.

Enklere å holde et helsefremmende fokus på
samtale i gruppe enn individuelt.
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Bli kjent med hverandres og hverandres kompetanseområder.
Lære av- og utfylle hverandre.
Lettere å ta kontakt på tvers av faggruppene etter piloten.
Trygghetsskapende for foreldre med helsesykepleier representert i
barnehagen (da særlig flerkulturelle foreldre)
Et felles helsefremmende fokus vil gagne alle barn, og spesielt
viktig er dette for de mest sårbare
Sterkere team rundt familiene

Gjennom samarbeidet i pilotprosjektet har ansatte på helsestasjonen og i barnehagen blitt
kjent med hverandre, fått et bedre innblikk i hverandres kompetanseområder og fått en
dypere forståelse av hverandres roller og fagfelt. De erfarte at de hadde mye å lære av
hverandre.
Både ansatte i barnehagen og på helsestasjonen mente de vil ha lavere terskel for å ta
kontakt på tvers av faggruppene etter samarbeidet i piloten. De hadde fått en større
forståelse for hvordan de kunne bruke /utfylle hverandre og hvordan det å dele erfaringer
kunne bidra til et sterkere team rundt familiene.
Foreldrene så ut til å sette pris på helsesykepleiers tilstedeværelse i barnehagen under
tilvenningen. Personalet i barnehagen mente dette tiltaket kunne gjøre det mer naturlig å
samarbeide på tvers videre rundt familier med behov for oppfølging/bistand.
Flerkulturelle familier som hadde sitt første barn i barnehagen så ut til å sette pris på å
møte helsesykepleier, som de kjente til fra før, i barnehagen. De ansatte i barnehagen
mente helsestasjonens tilstedeværelse i barnehagen også kunne bidra til kjennskap til- og
slik en "ufarliggjøring" av Barne- og familietjenesten, noe som vil kunne være nyttig
dersom det skulle bli behov for hjelp/bistand ved et senere tidspunkt.
Erfaringene fra tiltaket der kontaktpersonen til barnet fra barnehagen deltok i samtaler på
helsestasjonen, viste at det var førstegangsforeldre som opplevde å ha mest nytte av dette
tilbudet. Foreldre satte pris på å få drøfte aktuelle tema med ulike faggrupper. Det var ofte
de samme tema som gikk igjen på de individuelle samtalene på helsestasjonen som i
gruppesamtalene i barnehagen. Dette viser at foreldre gjerne er opptatt av det samme i
denne fasen og dermed har behov for kunnskap, råd og støtte rundt mye av det samme.
Både ansatte i barnehage og helsestasjon mente det var viktig å ha et helsefremmende
fokus i samarbeidet, og at tiltak som gagner alle barn også ville gagne de sårbare og
risikoutsatte barna/familiene.
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Få utfordringer knyttet til samarbeid mellom barnehage og helsestasjon i pilotprosjektet.
Utfordrende å finne en samarbeidsmodell som er bærekraftig og gjennomførbar for alle
barnehager og helsestasjoner.

Helsestasjonene og i barnehagene beskrev få utfordringer i samarbeidet om tiltakene i
piloten. Taushetsplikten ble nevnt som en utfordring, men skapte ingen problemer i
gjennomføringen av tiltakene.
I en bydel erfarte de at ulike foreldregrupper hadde ulike behov avhengig av om de var
førstegangsforeldre eller hadde hatt barn i barnehage tidligere.
I de barnehagene som hadde mange flerkulturelle familier var det utfordrende å få til en
gruppesamtale der alle foreldre kunne delta. Tolkebehov på flere språk gjorde det
vanskelig å gjennomføre gruppesamtalen med fremmedspråklige foreldre.
I de individuelle samtalene på helsestasjonen ble det ofte fokus på utfordringer og risiko,
og kunne det være utfordrende å holde et helsefremmende fokus.
I Trondheim kommune er det cirka 170 barnehager (private og kommunale) og 9
helsestasjoner. De ansatte mener kan være en utfordring å finne en samarbeidsmodell
mellom barnehage og helsestasjonen som er bærekraftig, det vil si mulig å gjennomføre ved
alle barnehager og helsestasjoner.

Canva pro
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I 2021 vil Liten og ny i barnehagen videreføre samarbeidet med helsestasjonen, og inviterer
flere barnehager til å delta i arbeidet med å utvikle og prøve ut samarbeid med
helsestasjonen i overgangen fra hjem til barnehage for ettåringen. Barnehagene og
helsestasjon vil sammen utvikle og prøve ut ulike tiltak, men to tiltak gjennomføres i alle
barnehager og evalueres av RKBU Midt-Norge:
1. Hjemmebesøk før oppstart i familier der helsesykepleier mener dette tiltaket er
hensiktsmessig
2. Helsesykepleier med i gruppesamtale på dag fem i tilvenningen.
Helsestasjonstjenesten vil også bidra med egne midler inn i prosjektet i 2021.

Bakgrunn
Trondheim 3. mars 2021

nd
e Midtsa
Margreth
Prosjektkoordinator for “Liten og ny i barnehagen”
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