
Barnehagen -  
et naturlig sted å ha  fokus 
på læring og mestring. 
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Foreldregruppe i barnehagen 
 

Anita Weltzien Dalaker, styrar i Aksdal barnehage 
Sølvi Heimestøl, Rådgjevar  FOUSAM og Helse Fonna 



 
 
 

Innhold 

 

• Fra idè til prosjekt 
 
• Gjennomføring  
 
• Evaluering og veien 

videre 
 
 



 
 
 

• Foreldre som har barn med kronisk 
sykdom/ helseutfordring, og som 
opplever at det gir ekstra 
utfordringer i en allerede hektisk 
hverdag. 

 

Foreldregruppe for hvem og hvorfor? 

Mål:  
styrke deltagerne sin rolle som forelder 
og slik bidra til at de opplever økt 
mestring i hverdagen og familielivet. 



 
  Samarbeidsparter med erfaring 
 

 
• Barneseksjonen i Helse Fonna 

 
• Barnehagene i Tysvær 
 
• Helsestasjonen i Tysvær 

 
• FOUSAM  

(forsknings- og utviklingsenhet for 
samhandling i Helse Fonna-regionen) 

 
          Forankring: 

         I ledelsen hos alle parter 

Prosjektgruppe: 
Janett Lillås Mathiassen 
Kjerstin Wennek Hagland (planleggingsfase) 
Monica Brekke Førland (gjennomføringsfase) 
Anita Weltzien Dalaker 
Sølvi Heimestøl 
 
Ansvar: planlegge, gjennomføre og evaluere 
prosjektet. 
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Rekruttering  
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  Tema for de to første samlingene  

• Mestring av hverdagen 
 

• Livet i familien – kunsten å ta 
vare på hverandre 
 

En historie fra virkeligheten, 
fortalt av en erfaren mamma: 
• berører  
• foreldrene kjenner seg igjen  
• gir håp  

Fokus på «gode møter, godt 
klima og dialog» i 
samlingene.  
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  Tema for de to siste samlingene  

• Samarbeid med barnehagen, 
fritidsaktiviteter og venner 
 

• De gode grensene 

«De positive tingene du gjør  
sammen med barnet 
skaper minnespor i hjernen 
 som gjør at barnet får 
en bedre opplevelse og oppvekst på alle 
måter “  Pål Roland 

 
 

“They may forget what you said, 
but they will never forget how 
you made them feel” 
 Carl W. Buechner 
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  Evaluering 

Metode: 
• Spørreskjema til foreldrene 
• Tilbakemeldinger i hver samling 
• Evalueringsmøte og fokusgruppe 

prosjektgruppe 

 
Tilbakemeldinger  fra foreldregruppa : 
• Hvordan de opplever hverdagen sin  
• Hvordan de opplevde å delta i gruppa 

 
Prosjektgruppa sin erfaring:  
• Ny samarbeidsarena og samarbeidsform gav 

muligheter 
• Aktiv brukermedvirkning i hele prosessen var 

viktig 
• Samarbeid gav bedre kvalitet 
• God arena for deling av kunnskap og erfaring 

 



Foto: colourbox 

 
  Prosjektgruppa sin anbefaling for veien videre 

• Samarbeid om foreldregruppe i 
barnehagen  bør videreføres 
 

• En bør samarbeide mer på tvers  
av fag, nivå og etater 

 
• Brukermedvirkning i utforming av 

tjenestene bør vektlegges framover 
 

• Det er behov for mer erfaring med  
foreldregrupper i barnehagen. 

• Mer fokus på målretta rekruttering 

 


