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Innledning

Med tidlig intervensjon mener vi arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på 
et så tidlig tidspunkt, at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats.

Tidlig intervensjon er avhengig av en klar forståelse av eget ansvar, tilstrekkelig 
kunnskap til å kunne identifisere problemer, ferdigheter i å ta opp en bekymring med 
den det gjelder, og kjennskap til relevante samarbeidspartnere og kompetansemiljøer.

Et barns liv kan by på utfordringer. Av og til kan 
bekymringen for barnet eller familiesituasjonen
bli såpass stor at en som foreldre eller barnehage 
ønsker å drøfte dette med fagpersoner. 

Skedsmo kommune har rettet et større fokus mot 
å oppdage og iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt 
overfor denne yngste aldersgruppen, med mål om 
å redusere forekomsten av psykososiale vansker 
hos barn, og gi adekvate tilbud til barn og familier 
som trenger bistand. Tvers Team er ett av tiltakene 
vi tilbyr foreldre i kommunen. Tvers Team skal 
være et lett tilgjengelig tiltak for barn og foreldre 
som opplever utfordringer knyttet til barnet eller 
familiesituasjonen. Vi vil invitere foreldre og 
barnehager til å drøfte deres bekymringer på et 
tidlig tidspunkt, slik at problemene ikke vokser seg 
større. 

I dette heftet finner du: 
- informasjon om hva Tvers Team er, hva som 
 er målet med tilbudet og hvordan vi 

gjennomfører det
- skjema du får bruk for underveis i arbeidet 

som samtykkeskjema, handlingsplan, 
evalueringsskjema og observasjonskjema

- vi har også samlet noen hjelpepunkter som kan 
anvendes når du skal kartlegge bekymringen

«Handlingsveileder for barn i risiko» er et viktig 
supplement til dette heftet hvor du får større innsikt 
i hvordan du kan kartlegge din bekymring, rutiner i 
bekymringssaker, hvilke instanser du kan ta kontakt 
med og forslag til kompetansehevende tiltak.  
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Mål, mandat og struktur

Målsetning

Tvers Team skal sikre at barnet og familien får et 
best mulig helhetlig og faglig tilbud, hvor de selv 
deltar og ansvarliggjøres med å finne løsninger på 
egne problemer. 

Tvers Team skal bidra til å: 
- sikre et bredt grunnlag for å gi barnet og familien 

så adekvat hjelp som mulig
- sikre et helhetlig, koordinert og individuelt 

tilpasset tjenestetilbud i samarbeid med bruker/
familie

- arbeide forebyggende for å hindre skjevutvikling 

Mandat

Tvers Team skal sammen med den som har tatt 
kontakt utforske, reflektere og finne frem til 
handlingsalternativer. Dette kan for eksempel 
være tiltak i barnehagen, veiledning, rådgivning, 
informasjon eller koordinering av tiltak

Det er etablert ett Tvers Team som skal ambulere i 
Skedsmo kommunes barnehager

Tvers Team skal være: 

- et lavterskeltilbud. Problemstillinger skal på et 
tidlig tidspunkt drøftes med foreldrene i Tvers 
Team. 

- et ressursteam for barnehagene hvor saken ikke 
kan løses internt i familien eller i barnhagen. 

Målgruppe: 

• Barn i barnehagen hvor foreldre eller 
barnehagepersonalet er bekymret 

• Det forutsettes at målgruppen har behov for 
flerfaglig drøfting. Når det er klart hvilken 
instans(er) som er aktuelle skal saken ikke 
drøftes i Tvers Team

Representanter i Tvers Team:

• barneverntjenesten
• helsestasjonen
• pedagogisk psykologisk avdeling

Tre måter å få drøftet sak i Tvers Team: 

1. Foreldrene deltar i møtet sammen med 
pedagogisk leder på avdelingen. 

2. Med samtykke i de situasjoner hvor foreldrene 
ikke ønsker å delta, men hvor de har samtykket 
skriftlig til at barnehageansatte drøfter saken. 
Foreldrene informeres om innholdet fra møtet i 
ettertid.

3. Anonymt, i de sakene hvor det ikke foreligger 
skriftlig samtykke.  Dette skal skje på et tidlig 
tidspunkt i bekymringen hvor barnehageansatt 
trenger veiledning når det gjelder hvordan 
komme videre i saken.

Dokumentasjon: 

• Det utarbeides en handlingsplan. Foreldrene 
beholder originalversjonen av handlingsplanen, 
en kopi legges i barnets mappe. 

• Evalueringsskjema og registrering av 
saker samles av møteleder og overleveres 
prosjektleder, som rapporterer dette til 
tverrsektoriell styringsgruppe. 

Ansvar og organisering

Tvers Team er organisert under tverrsektoriell 
styringsgruppe for oppvekstsaker, som har delegert 
etablering og driftsansvar til koordinator.
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Huskeliste for møteleder: 
Presentasjon

Info om møtestruktur bl.a tidsramme
Taushetsplikt

Møtet

Barnehagen ved styrer har ansvaret for at 
forberedelser og etterarbeid blir utført.

Styrers ansvar i forkant av møtet:

• Vurdere saker på ledermøte i forkant av møtene; 
hvilke saker kan løses internt, hvilke skal 
henvises videre, og hvilke trenger tverrfaglig 
vurdering.

• Invitere og informere foreldre om deltakelse i 
møtet.

• Innhente samtykke i saker hvor foreldre ikke 
ønsker å delta.

• Innhente aktuell informasjon om saken før møtet 
starter.

• Gjøre klart møterom. 
• Sikre at foreldre involveres og informeres om 

det tverrfaglige samarbeidet, om møtes form og 
antall deltakere, har kjennskap til dokumentasjon, 
og sikre brukermedvirkning.

Forberedelser som vil effektivisere møtet: 

• Observasjoner, eventuelt analysere og tolke 
materialet sammen med foreldre.

• Samle dokumentasjon rundt tidligere tiltak og 
effekten av disse.

• Dersom foreldrene ikke ønsker å delta, men har 
gitt sitt samtykke, er det hensiktsmessig å skrive 
ned deres syn på saken.    
 

En av representantene i Tvers Team leder møtet

Møteleders ansvar: 

• Skape en trygg atmosfære hvor foresatte og 
øvrige deltakere opplever at de blir sett og hørt.

• Informere om møtestrukturen; tidsramme, 
taushetsplikt, handlingsplan, samt presentere   
representantene i teamet.

• Sikre møtets fremdrift og sammenheng mellom 
analyse og tiltak.

• Sikre at handlingsplan blir skrevet.
• Sette av tid i slutten av møtet til oppsummering. 

Eventuelle uklarheter eller frustrasjoner skal 
oppklares mens alle møtedeltakerne er til stede.

Møtestruktur:

• Informasjon og presentasjon fra møteleder
• Foreldre forteller om den aktuelle situasjonen. 

Pedagogisk leder får ordet etterpå
• Teamet stiller utdypende spørsmål og reflekterer 

sammen med foreldrene
• Respons fra foresatte eller andre som tar opp 

sak til drøfting oppsummerer hvilke refleksjoner 
som kom frem? Hva vil de snakke mer om? 

• Drøfting av handlingsmuligheter og hvilke tiltak 
som skal prioriteres

• Handlingsplan utarbeides
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Skjema
Samtykke til deling av informasjon

Som hovedregel er personlig informasjon gitt til offentlige instanser underlagt taushetsplikt etter for-
valtningsloven § 13. Det betyr at de kun i begrenset omfang kan dele informasjon uten samtykke fra dem 
opplysningene gjelder. 
 
For å sikre at de involverte tjenestene kan bistå dere og barnet på en betryggende måte ønsker vi at du/
dere samtykker til at relevant informasjon kan utveksles.

Det er frivillig å gi et slikt samtykke og det kan når som helst trekkes tilbake. 
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Samtykke til deling av informasjon  

 
 
Som hovedregel er personlig informasjon gitt til offentlige instanser underlagt taushetsplikt 
etter forvaltningsloven § 13. Det betyr at de kun i begrenset omfang kan dele informasjon 
uten samtykke fra dem opplysningene gjelder.  
 
For å sikre at de involverte tjenestene kan bistå dere og barnet på en betryggende måte 
ønsker vi at du/dere samtykker til at relevant informasjon kan utveksles. 
 
Det er frivillig å gi et slikt samtykke og det kan når som helst trekkes tilbake.  
 
1. Hvem kan dele opplysninger:  
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 
2. Samtykkets varighet:  
______________________________________________  
 
 
3. Eventuelle merknader eller begrensninger til samtykket:  
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 
Jeg har lest gjennom informasjonen over og samtykker til at informasjon som er relevant for 
den tjenesten som skal gis, kan utveksles mellom de som er nevnt under pkt 1.  
 
 
Navn: _________________________________________________ f. ___________________  
 
 
Sted: _________________________ Dato: ___________  
 
 
______________________________________________  
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Handlingsplan
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Handlingsplan 

Dato:  

Handlingsplan for:__________________________________     Født:_________________________ 

Barnehage:_______________________________________________________________________ 

 

Foresatt:___________________________________________  

 Bor sammen med barnet                               Delt omsorg                    Samvær 

Foresatt:___________________________________________  

 Bor sammen med barnet                               Delt omsorg                    Samvær 

Hovedmål:  

 

 

Tiltak:  

Ansvarlig:  

Tidsfrist: 

 

Tiltak:  

Ansvarlig:  

Tidsfrist: 

 

Tiltak:  

Ansvarlig:  

Tidsfrist 

Den originale handlingsplanen tilhører foresatte, kopi legges i barnets mappe i barnehagen 
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Evaluering av Tvers Team møtet
        
(Fylles ut av foreldrene etter møtet)
Skedsmo kommune er opptatt av å utvikle gode tiltak for barn og unge i kommunen. 
For å gjøre dette er dine innspill viktige!

I hvilken grad er du enig i utsagnene nedenfor: 
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Evaluering av Tvers Team møtet 

(Fylles ut av foreldrene etter møtet) 

Skedsmo kommune er opptatt av å utvikle gode tiltak for barn og unge i kommunen. For å gjøre 
dette er dine innspill viktige! 

I hvilken grad er du enig i utsagnene nedenfor:  

 Helt 
uenig 

Litt 
uenig 

Både 
enig og 
uenig 

Litt enig Helt 
enig 

Jeg har fått tilstrekkelig informasjon om møtet i 
forkant 

     

Jeg opplevde det som enkelt å komme i kontakt 
med Tvers Team 

     

Jeg synes at forventingene jeg hadde til møtet 
ble innfridd 

     

Antall deltakere i møtes opplevdes ok      
Jeg opplevde at mine meninger ble hørt og 
respektert 

     

Jeg var med på å bestemme tiltakene      
Det vi snakket om på møtet opplevdes relevant      
Teamet klarte å fange opp min bekymring      
Jeg synes tiltakene som ble foreslått er gode      
Jeg vil anbefale tilbudet til andre      

 

Resultatet av møtet, kryss av: 

___ Råd om videre henvisning til aktuell tjeneste 

___ Råd om å iverksette/videreføre tiltak i barnehagen 

___ Kun veiledning i møtet 

 

Samlet opplevelse av møtet:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Skjemaet leveres i en lukket konvolutt til styrer i barnehagen som sendes koordinator for Tvers Team 

 

Takk for at du tok deg tid til å fylle ut skjemaet. 
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Observasjonsskjema

Internt arbeidsdokument
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Observasjonsskjema 

Internt arbeidsdokument 

 

Kode:……………….         Alder:………………         Dato for utfylling:……………                      

Det er pedagogisk leder som har ansvaret for utfyllingen av skjema, eventuelt etter diskusjon med 
det øvrige personalet og styrer. Se konkrete underpunkter i ”Hjelpepunkt skjemaet”. 

Ressurser hos barnet og nærmiljøet: 
 
 
 

 

Hva vi er bekymret for: Kommentar: 

Samspill med andre barn 

 

 

 

 

Samspill barn - ansatte 

 

 

 

 

Barnets lekeevne 

 

 

 

 

Barnets utvikling og læring 

 sosialt 
 emosjonell/følelsesmessige 

uttrykk 
 språk og kommunikasjon  
 matematisk 
 problemløsning 
 konsentrasjon 
 atferd 
 motorisk 

 

Helse og hygiene   
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Observasjonsskjema

Internt arbeidsdokument
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(søvn, sykdom, mat osv.) 

Samspill barn – foreldre 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagens kompensering for 
manglende oppfølging fra foreldre 

 

 

 

 

 

Annet: 

Særskilte opplysninger (barnets fravær, 
minoritetsspråklige, barnevern, 
medisinske, dødsfall, samværskonflikt 
etc.) 

Spesielle forhold i barnehagen 
(konflikter, stor utskiftning av 
personalet) 

 

Oppsummering av bekymringen: 

 

 

 

Tiltak og veien videre: 
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Hjelpepunkter til skjema 
observasjonsskjema

Drugli’s sjekkliste 

Sjekklisten kan brukes av pedagogen i tillegg til 
skjema ”strukturering av personalets bekymring” 
som en hjelp til å avklare bakenforliggende faktorer 
til bekymringen 

• Hva er det som vekker bekymring?
 g Lag konkrete beskrivelser

• Hvorfor vekker dette bekymring hos deg? 
 g Er det grunn til bekymring hvis en prøver å se 

det hele litt utenfra? Har dette med dine normer 
og verdier å gjøre? 

• Hvor ofte skjer det som vekker bekymring? 
 g Få et bilde av hyppighet og eventuelle mønster

• I hvilke situasjoner skjer det?
 g Er det spesielle type situasjoner?

• Hvem er barnet sammen med?
 g Har problemet med relasjoner å gjøre?

• Hvor lenge har du vært bekymret?

• Finnes det utredninger, tester eller vurderinger 
av barnet fra før? Hvem har utført dette, og når?

 g Les igjennom og vurder utvikling og endringer

• Gjør en enkel vurdering av barnet og situasjonen. 
Skriv den ned

• Trenger du veiledning?

• Hva velger du å gjøre, og hvorfor?

(Drugli 2008)
I noen spesielle tilfeller er det behov for en 
grundigere strukturering. Da kan følgende punkter 
brukes. Dette skal skje i samarbeid med styrer.

Barnets samspill med andre barn

• Tar andre barn kontakt med barnet? Har barnet 
en venn?  

• Tar barnet få initiativ i forhold til andre barn?
• Får barnet respons eller blir det avvist?
• Hva slags aktiviteter/samspill tar barnet initiativ 

til?
• Er det noen barnet forholder seg mer til enn 

andre? Hva karakteriserer i tilfelle disse barna 
med hensyn til f.eks. alder og atferd?

• Hvilken rolle har barnet i lek med andre?
o Velger barnet rolle selv og/eller får det tildelt 

rolle av andre?
o Underkaster barnet seg?
o Er barnet dominerende?
o Er barnet fleksibelt?
o Tar barnet initiativ?

• Hvordan reagerer barnet på fysisk kontakt?

Se ellers observasjonsskjema av barnets sosiale 
kompetanse ved Kari Lamer (særlig registrering 
av problematferd) og ”Handlingsplan for sosial, 
emosjonell og relasjonell kompetanse”( SER-
planen) og «Plan for kvalitetssikring av omsorgs- 
og læringsmiljøet i barnehagen» (PKOL-planen).

Barnets lekeevne

• Kan barnet leke over “tid”?
• Hva slags lek foretrekker barnet?
• Er barnet opptatt av spesielle leketemaer?
• Hvordan leker barnet?
• I hvor stor grad leker barnet leker, hvor det ikke 

er plass til andre barn?
• Klarer barnet å komme med i lek (spørre om å få 

være med i leken og delta i leken/mestrer barnet 
inntoning)?

• Tar andre barn kontakt med barnet?
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Barnets samspill med ansatte
 
• Er barnet kontaktsøkende? Får barnet i tilfelle 

respons av de voksne eller blir det avvist?
• Hvordan tar barnet kontakt?
• Oppnås det blikk-kontakt med barnet?
• Unngår barnet kontakt? Er det avvisende? 
 Er det på vakt?
• Tar barnet mer kontakt med voksne enn med 

barn?
• Tar de voksne kontakt med barnet?
• Hvordan reagerer barnet på den voksnes 

initiativ?
• Hvordan reagerer barnet på fysisk kontakt?
• Tar barnet mer kontakt med vikarer og andre 

gjennomgangspersoner enn med de faste?
• Kan barnet ta imot en/flere beskjeder?

Barnets utvikling og læring

Barnets sosiale utvikling

• Empati og rolletaking
• Prososial atferd
• Selvhevdelse
• Selvkontroll
• Lek, glede og humor
 
Se observasjonsskjema av barns sosial 
kompetanse utarbeidet av Kari Lamer og 
ferdigheter i SER-planen.

Barnets emosjonelle/ følelsesmessige uttrykk

• Hvordan reagerer barnet i gledesfylte/
konfliktfylte situasjoner?

• Kan barnet gi uttrykk for følelser (f.eks. sinne, 
glede, angst, sjalusi, trygghet, redsel, tristhet)?
o I hvilke situasjoner oppstår følelsene?
o Hva utløser følelsene?
o Er barnet i stand til å regulere sine følelser?
o Viser barnet lite følelser?
o Trekker barnet seg bort?
o Er barnet nervøs?

• Viser barnet evne til empati?
• Hva med barnets aggresjon?

o Kommer aggresjonen til uttrykk på en måte 
som står i forhold til situasjonen?

o Er aggresjonen situasjonsuavhengig?

Barnets språk og kommunikasjon

Se TRAS (tidlig registrering av språkutvikling), 
”Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de 
grunnleggende lese- og skriveferdighetene” og 
”Milepæler i barns språkutvikling” utarbeidet av 
PPA.

Barnets matematiske utvikling.

Se MIO (Matematikk – individet – omgivelsene) 
og ” Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de 
grunnleggende regneferdighetene”.
 
Barnets evne til problemløsning.

Ved bekymring for barnets kognitive fungering, ta 
kontakt med PPA for kartlegging med ASQ. 

Barnets konsentrasjon

Se TRAS håndboken, kapitel om oppmerksomhet. 

Barnets fysiske aktivitet/motoriske ferdighet

• Deltar barnet i aktiviteter som stiller krav til 
motorisk ferdighet?

• Er barnets fysiske aktivitet gledesfylt/målrettet?
• Finner barnet løsninger på utfordringer?
• Er barnet utpreget urolig eller har det 

samhandlingsvansker som gjør fysisk 
 aktivitet vanskelig?
• Hvilke fysiske aktiviteter tar barnet initiativet til?
• Skiller barnet seg ut fra resten av barnegruppa? 

I tilfelle - på hvilken måte?
• Hva forteller barnet om seg selv gjennom 

kroppsspråket?
• Har barnet et aktivitetsnivå som vekker 

bekymring?

Grovmotorikk

• Hvordan orienterer barnet seg innendørs 
(anspent/klossete, ledig og avslappet)?

• Hvordan orienterer barnet seg utendørs?
• Kan barnet f.eks. komme seg opp/ned trapper, 

løpe, hoppe, hinke, klatre, stupe kråke, rulle, 
kaste ball, ake, sykle? Er dette ulikt i forskjellige 
situasjoner?
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Finmotorikk

• Kan barnet koordinere bevegelser med begge 
hender (f.eks. tre perler på en snor, skru av lokk, 
klippe, slå i spiker)?

• Hvordan er barnets grep? 
o Hvordan griper barnet (med hele hånden eller 

med tommelen atskilt fra de andre fingrene)?
o Hvordan holder barnet koppen, skjeen, 

blyanten?
o Kan barnet regulere styrken i grepet eller tar 

det like hardt/løst i alt?
o Er barnet netthendt eller klossete for alderen 

med hensyn til å bruke hendene?

Se- ”Motorikk – Et kartleggingsverktøy for å sikre 
en god motorisk utvikling”. 

Helse og hygiene

• Er det noen bekymringer hva gjelder barnets 
helse, somatiske plager?

• Har barnet gode søvnrutiner/ får barnet nok 
søvn?

• Er det noen bekymringer hva gjelder barnets mat 
og matvaner?

• Er det noen bekymringer hva gjelder barnets 
hygiene?

• Følger foreldrene opp med hensyn til mat og 
klær?

• Er barnet annerledes mandag morgen enn andre 
morgener?

• Har barnet problemer med vannlating/avføring?

• Viser barnet angst under stell og bleieskift?
• Klager barnet over hodepine, magesmerter eller 

andre somatiske plager?
• Har barnet fysiske skader, blåmerker?

Observasjon av samspillet mellom foreldre og barn

Observasjoner når det gjelder disse punktene 
må gjøres varsomt. Det handler ikke om 
enkeltepisoder, men mønstre i samspillet over tid. 
Se «Handlingsveileder for barn i risiko»

• Engasjerer foreldrene seg positivt når barnet 
forteller/viser?

• Følger foreldrene inn? Tar de seg tid?
• Hvordan omtaler foreldrene barnet overfor 

personalet?
• Hvordan tiltaler foreldrene barnet?  
• Hvordan reagerer foreldrene på barnets atferd/

endringer i atferd?
• Beskytter foreldrene barnet mot 

voksenkonflikter?
• Grensesetting (Må for eksempel ansatte gripe 

inn i hente/bringe situasjoner?)
• Lar foreldrene barnet få, og tar barnet ”voksen-

ansvar”? 
Se vedlegg 7 foreldrefunksjoner ved Kari Killen.

Barnehagens kompensering for manglende 
oppfølging fra foreldre

Går barnehagepersonalet ut over sitt mandat, på 
en måte som sikrer at barnet får den omsorgen det 
trenger med hensyn til: 

• Mat 
• Hygiene/stell (pusse tenner, dusje barnet, vaske 

klær)
• Utstyr 
• Grensesetting
Dette skal da loggføres slik at man kan ha en 
konstruktiv samtale med foreldrene rundt dette.

Annet

Særskilte opplysninger
• Oppmøte/fravær
• Får barnehagen beskjed om når andre skal hente 

barnet?
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• Har det kommet frem noe om hjemmeforhold 
som gir grunn til bekymring (skilsmisse/
separasjon, døsdfall)?

• Kommer barnet med uttalelser du bør være 
oppmerksom på?

• Påfallende forandringer i forhold til tidligere 
atferd og prestasjoner?

Spesielle forhold i barnehagen/personalgruppen 

• Konflikter
• Stor utskiftning
• Mye sykdom
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