
TIDLIG INNSATS I SOLØR.
     

          

Tidlig innsats i barnehagene i Solør 

Flere lover og forskrifter viser til barns rettigheter og krav i forhold til både instanser og mennesker 
som er involvert i barnas liv. 

Grunnloven §104 
Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. ………….Ved handlinger og avgjørelser som 
berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. ………………. 
 

Barnekonvensjonen artikkel 3 
Ved alle handlinger som  berører  barn, enten de foretas av offentlige eller private 
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal 
barnets beste være et grunnleggende hensyn. 
 

Barnehageloven  

 

Barnehager skal gi gode, tilpassede tilbud til alle barn i alderen 0-6 år. Det handler om 
samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser med barnehagen som arena. I dette ligger også det 
å styrke det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet i kommunen for å fremme god 
utvikling hos barn. Dette er i tråd med statlige føringer for kommunene. (Statlig føringer for 
tidlig innsats og bedre koordinerte tjenester på kommunalt nivå, finnes på 
www.regjeringen.no). 

Modellen vi har valgt å prøve er benyttet i mange kommuner i Norge. Modellen er utviklet 
av førsteamanuensis Øyvind Kvello ved NTNU. Modellen, som blir omtalt som 
Kvellomodellen innebærer at et tverrfaglig team observerer barna og barnehagen som 
system. Teamet består av representanter fra PPT, helsestasjon, barnevern, barnehage og 
fysioterapeut. . På bakgrunn av observasjonene skal hjelpeapparatet drøfte hva et godt 
barnehagetilbud er for barnet/barna, og eventuelt hvilke tiltak som bør settes i verk til det 
beste for barnet/barna.  

Målet med modellen er å kvalitetssikre tilbudet til barna, og få til et tett samarbeid mellom 
barnehage, foreldre og eventuelt hjelpeapparat. Barn som har behov for eller rett til 
tjenester utover det som barnehagen skal dekke, gis tilbud om dette. Alle tiltak, henvisninger 
eller utredninger vil skje i samråd med den enkeltes foresatte.  

 

 

http://www.regjeringen.no/


Denne modellen ble startet opp som et prosjekt i barnehagene i Solør i 2013, og er nå 
implementert i alle tre kommunene, slik at den er en del av rutinene  i både Grue, Åsnes og 
Våler. 

 

 

 

 

Informasjon om observasjonskorpset og eventuell reservasjon 

 

Observasjonskorpset består av: 

 Helsestasjon:    

PPT:                 

Fysioterapeut:   

Barnehage:                 

Solør barnevernstjeneste:  

 

Med hensyn til barnet er det en fordel at alle foresatte er positiv til at sitt/sine barn skal bli 

observert.  Men hvis noen av dere foresatte av en eller annen grunn ikke ønsker at deres 

barn skal bli observert er det mulig å reservere seg mot dette. 

De foreldre som ønsker denne reservasjonen kan fylle ut svarslippen under, og gi denne til 

styrer/pedagogisk leder (dato)  Hvis dere foresatte ikke gir tilbakemelding er det å anse som 

et samtykke i at deres barn kan bli observert og drøftet i observasjonskorpset. Det er 

observasjonskorpset som velger ut barn som blir drøftet på stormøtet.  

Hvis dere foresatte ønsker at ditt/deres barn skal bli observert spesielt av 

observasjonskorpset, så gi beskjed til styrer/pedagogisk leder om dette. Det er da greit om 

dere kan gi beskjed om hva dere ønsker at observasjonskorpset skal observere spesielt. 

Dersom deres barn blir observert, ønsker vi et godt samarbeid med dere foresatte om hva 

som er observert. I etterkant av observasjonene vil observasjonskorpset gjennomføre 

stormøte. Der vil de barna som har blitt observert bli drøftet anonymt. Det vil da bli drøftet 

hvilke tiltak som er aktuelle, og hvilken instans som best kan bidra til hjelp og støtte til det 

beste for deres barn. Dersom tiltak ønskes satt i gang, vil dere foresatte bli informert om 

dette i en foreldresamtale. 



Har dere spørsmål vedrørende noe av dette, så ta kontakt med styrer. 

 

 

Jeg/vi ønsker ikke at mitt/vårt barn skal bli observert av observasjonskorpset. 

Dato:_____________ 

 

Underskrift:____________________________________ 

 


