
Begrepsforklaring - bruk av ulike kartleggingsverktøy  
 

ASQ OG ASQ-SE; (barnehager) 
Foreldre skal sjølve sjekke barnets kommunikasjon, motoriske og personlige og sosiale 
evner( utdelt skjema frå barnehage) 

Foreldre fyller ut skjema kartlegging av barnets sosiale og emosjonelle kompetanse 
 

Voldaprosjektet – Psykisk helse i barnehagen 
Prosjektet Barn i Midt-Norge, som Volda kommune er med i,  skal gi personalet i 

barnehagene som deltar økt kunnskap om psykisk helse hos barn i barnehagealder. Samtidig 
vil det gjennomføres forskning for å evaluere effekten av prosjektet, og for å få informasjon 
om psykisk helse i denne aldersgruppen.  
 
DelTa (Dugnad) (KORUS /Ørstabarnehagen) 
«Å oppdage førskulebarn som lever i familier med skadelege  rusmiddelvanar) 
Kriseperm/beredskapsperm/Kriseportalen 
 
TRAS; (barnehage,PPT?) 
Observasjon som består av skjema der 8 områder som har betyding for språkutvikling, 
samspel, kommunikasjon, merksemd, språkforståing, språklig bevist og produksjon knytt til 
lyd, ord og setningsnivå 
 
Oppstartsamtale 

Startsamtale med foreldra der ein får informasjon om barnet, familien til barnet, samspel, 
helse, om ein samarbeider med andre tjenester, forventningar til barnehagen osb. Ein spør 

om matvanar, søvnvanar, om temperament. Ein kjem inn på foreldra, bur dei saman, jobb, 
søsken og nettverk. Ein tek og opp tema helse hjå foreldra eller andre nære som kan ha 

innverknad. Tema vold og rus vert og tema. Barnehagane har utarbeidd sine eigne 
prosedyrar. 

 
Foreldresamtalar 

Foreldra har tilbud om 2 samtalar pr. barnehage år. Ein obligatorisk. I foreldresamtalane 
kjem ein inn på trivsel og utvikling. Barnehagen og foreldra utvekslar informasjon om barnet, 

barnehagen og heimen. Dei fleste barnehagane har utarbeidd sine eigne prosedyrar.  
 
Alle med 
Skjemaet gir eit heilskapleg bilde av barnet og kva det meistrar på ein måte som foreldre, 

barnehagelærarar og fagfolk forstår. Det er utvikla på grunnlag av teori om samanhengen 
mellom språkleg og sosial kompetanse.  Skjemaet er i tråd med den nasjonale satsinga om å 

fange opp de barna som slit med meistring så tidlig som mulig.  
 
ALLE MED  dekkjer 6 utviklingsnivå: Språkutvikling, leik, sosio-emosjonell utvikling 

,kvardagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling.  

https://www.infovestforlag.no/hvordan-bruke-alle-med 

1. I hurtigbufferen 
 
TWEAK; (helsestasjon)01 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aHuw0vFuInoJ:https://www.infovestforlag.no/hvordan-bruke-alle-med+&cd=2&hl=nn&ct=clnk&gl=no


Spørsmål vedr. bruk av alkohol hos gravide siste år(12 mnd) og i graviditeten. Den gravide 
fyller ut skjema 

 
EPDS; (helsestasjon,jordmødre?) 

Screening for barselsdepresjon i kombinasjon med støttesamtaler, anbefaling frå nasjonale 
retningslinjer:» det bør vere rutiner for å identifisering av depresjon i svangerskap og fødsel, 

og faglig kompetanse og ressurser til å følge opp familien som fanges opp» sjå 
www.tidsskriftet.no 

 

MITT VALG (MV) er eit holdningsskapende program som kan følge barna frå barnehagen 
og helt ut i videregående skule. Opplegget er teori- og forskningsbasert, og er laga ut frå eit 

primærførebyggjande perspektiv med vekt på langsiktig og systematisk arbeid.                     
MV og barnehagen 

Opplegget bygg på «Rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver» og er basert på 
fortellingar og aktivitetar som utgangspunkt for samtale med barna.  

ASSB; 

MI; Språk 
 

NBO; (helsestasjon) 
Observasjon spebarn 0-3 mnd i tett samarbeid med foreldre løftes spebarn unike 

responsmønster og natur fram. Formål er å auke foreldra sin sensitivitet på barnet.  
 

Kvellomodell; (barnevern) 
Beskyttelsesfaktorer  vs. Risikofaktorer m.m   

 
Språk 4; (helsestasjon) 
Systematisk språkobservasjon til bruk på 4 –årskontroll  
 
WMCI; (RBUP - barneverntenesta) 
Kva indre arbeidsmodellar har foreldra om sitt barn, nyttig mht å kartlegge forhaldet mellom 
barn og foreldre og gi grunnlag for intervensjon(hj.tiltak)  

 
"Et levende blikk"  
retter søkelyset mot observasjon av det daglige samspillet mellom barn og voksne i barnehagen.- 
Gerd Abrehamsen. 
 
 

Crowell; (barneverntenesta) 
samspelsvurdering 
 
Dette gjeld forsøksmodellkommune opplysningar 
Newborn behavioral observation for jordmor, barnevern, fysio og kommunepsykolog 
Skjema for oppstartsamtale i barnehager, startanamese i PPT 
Barneverntenesta har fått opplæring i traumescreening(KATE-B,KATE-F) 
 
 

http://www.tidsskriftet.no/
http://www.determittvalg.no/undervisningsopplegget/mv-og-barnehagen/


Her og no-  
 
Materiell for kartlegging av hørsel 

 
Trygghetssirkelen 
- en tilknytningsbasert intervensjon 

Bert Powell, Glen Cooper, Kent Hoffman, Bob Marvin  

Kvaliteten på relasjonen mellom barnet og dets omsorgspersoner har stor betydning for 

barnets psykiske helse.  

 Dette er  solid innføring i tilknytningsteori og korleis ein kan nytte teorien for å hjelpe barn og foreldre 

som strevar. Trygghetssirkelen (Circle of Security) kan forstås både som ei tilnærming, ein modell og en 

konkret metode for å utvikle trygg tilknytning; trygge relasjoner mellom barn og omsorgspersoner.  

 
 
 

«Fra bekymring til handling» (Helsedirektoratet) 

Tidlig intervensjon betyr å gripe inn så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet 

menneske. Tidlig hjelp kan forhindre at problemene blir store og vanskeligere å 

håndtere. Denne nettjenesten bygger på veilederen "Fra bekymring til handling", og kan 

være en hjelp til deg i dette arbeidet. Her finner du lenke til veilederen. 
  

Aktuelt 
  

 » Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015 

 

 » Rapport om BTI i kommunene 

   

 » Blogg for pårørende 

  

   

 

Nye publiseringer 
  

 » Barn som pårørende - fremdeles «de glemte barna»? 

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet/Sider/default.aspx
http://tidligintervensjon.no/nyheter
http://tidligintervensjon.no/Nyheter/Vold-og-overgrep-mot-barn-og-unge-Omfang-og-utviklingstrekk-2007-2015/
http://tidligintervensjon.no/Nyheter/Rapport-om-BTI-i-kommunene/
http://tidligintervensjon.no/Nyheter/Blogg-for-parorende1/
http://tidligintervensjon.no/Tema/Barn/Barnehage/Fagtekster/Barn-som-parorende---fremdeles-de-glemte-barna/


  

 » Rapport om BTI i kommunene 

  

 » Kan vi nå de unge og utsatte? 

Snakkepakken® – et pedagogisk språkverktøy 

Rundt om i landets barnehager er det mange barn som trenger hjelp og støtte for å utvikle et godt språk. 

Det gjelder barn som i tillegg til sitt morsmål skal lære norsk og barn som av ulike årsaker strever med 

språktilegnelsen i sitt norske morsmål. Mange barnehager gir utrykk for at de trenger hjelp til metoder 
for å drive aktivt språkarbeide, og på dette grunnlaget ble Snakkepakken® utarbeidet for å styrke barns 

språkferdigheter - uansett morsmål.  

MIO - Observasjon og forebygging av matematikkmestring i 
barnehagen 

Universitetet i Stavanger (Senter for Atferdsforskning) og Sørlandet Kompetansesenter (Forum for 
Matematikkmestring) står for utvikling av MIO - Matematikken Individet og Omgivelsene.  

MIO er et observasjonsmateriell til bruk i barnehagen hvor barns matematiske utvikling i aldersgruppen 2 -5 år 
observeres. Materiellet består av et observasjonsskjema og en håndbok.  

 

Ulike kvalitetssikringsverktøy som: Kriseperm, Beredskapsperm/plan, 
Kriseportalen, (I dei kommunale barnehagane) 
 
PLB-beredskapsplan/mentor (Private barnehagers landsforbund) 
 
PMTO 
 
AAS 
 
Kvalitetslosen 
 
Sluttrapport 
 
FAS D 
 
Tidlig inn 
 
Kvalitetsplan 
 
Evalueringssystem 
 
Mitt Liv 
 
 
 

http://tidligintervensjon.no/Bedre-tverrfaglig-innsats-BTI/Rapport-om-BTI-i-kommunene/
http://tidligintervensjon.no/Tema/Unge_voksne/Identifisering1/Fagtekster/Kan-vi-na-de-unge-og-utsatte/


Fosterheimshandboka 
Hva innebærer det å være en fosterfamilie? Hvilke rettigheter og plikter har  fosterforeldre? Hva har den 

kommunale barneverntjenesten ansvar for og hvordan kan man sikre at samarbeidet mellom fosterforeldre, 

barneverntjenesten og foreldre b lir best mulig?  
 
Brukarplan 
BrukerPlan - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk ... 
https://www.napha.no/content.ap?thisId=13938 

1. I hurtigbufferen 
29. mai 2015 - Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske 

problemer blant tjenestemottakere i kommunen.  
  

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj2pjCsZvQAhUChiwKHWdBBQUQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.napha.no%2Fcontent.ap%3FthisId%3D13938&usg=AFQjCNH2Dpk70W3Ie-Sss8uGFoWefiLVEA
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VCf4ekjNSfgJ:https://www.napha.no/content.ap%3FthisId%3D13938+&cd=1&hl=nn&ct=clnk&gl=no


 

 
Barn som pårørande 
Barn som pårørende - Helsedirektoratet 
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-som-parorende 

1. I hurtigbufferen 
2. Similar 

1. mai 2010 - Rundskrivet er ment som en vei leder for helsepersonell som har plikt ti l 
å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende.  

  

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiK48bpsZvQAhXEliwKHUluDBIQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fhelsedirektoratet.no%2Fpublikasjoner%2Fbarn-som-parorende&usg=AFQjCNFnuIaw3rCe6-_Sbl56WJa7YpER0g
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JC7Xfi9N8hQJ:https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-som-parorende+&cd=1&hl=nn&ct=clnk&gl=no
https://www.google.no/search?biw=1920&bih=964&q=related:https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-som-parorende+barn+som+p%C3%A5r%C3%B8rende&tbo=1&sa=X&ved=0ahUKEwiK48bpsZvQAhXEliwKHUluDBIQHwgkMAA


 

 
Psykologisk førstehjelp 


