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Innlegget  baserer seg på:

• Erfaringer. Barn, familier, hjelpeapparatet.

• Brukerperspektivet 

• Fagkunnskap

• Lovverk.



SAMARBEID

Vi kan diskutere mål og tiltak, men hvis ikke samarbeidet fungerer 

blir det vanskelig. 



Grunnmuren i samarbeidet

• Barnets stemme og medvirkning

• Ansvaret for samarbeidet ligger hos de 

profesjonelle.

• Foreldre kjenner sitt barn best.

• Åpenhet, tillit og respekt. 

• Lovverket, rettigheter, plikter. 

Bekymrede foreldre må møtes med profesjonalitet



Hvem deltar i samarbeidet?

Laget rundt barnet og familien.



Laget rundt

barnet og familien 

• Barnehage/Skole/SFO sentral

• Hvem koordinerer arbeidet?
-IPkoordinator -Forløpskordinator

• Er rollene avklart? 

• Samarbeidet skal være likeverdig. 



Samarbeidet hjem og 

barnehage/skole.

• Medvirkning og medbestemmelse. 

• Hva skal det samarbeides om?

• Hvordan ivaretas barnets stemme?



Samarbeidet hjem og 

barnehage/skole.

• Hvilke møter trengs?

• Hvordan foregår den daglige kommunikasjonen?

• Vis forståelse for hverandres situasjon.



KOMMUNIKASJON



Kommunikasjon

• God kommunikasjon avgjørende for et 

godt samarbeid.

• Barnehagen og skolen ansvarlig for 

kommunikasjonen.



Kommunikasjon

• Hvem kommuniserer med hvem, om hva. 

• Åpenhet og respekt i kommunikasjonen

• Positiv vinkling. 

Fjern tanker i hodet som «det må da gå an å ta seg sammen». 



RELASJON

Det handler om de små møtene i hverdagen. Et 

smil, en takk, et nikk. Noen barn trenger det 

mer enn andre. 



Relasjon

• Barn – nærperson.

• Foresatte - barn – hovedkontakt/k-lærer

• Foresatte  – barn –koordinator. 

• Det positive med god relasjon mellom 

barn og lærer er udiskutabelt.
-Trivsel, trygghet, motivasjon, skolenærvær,  læring, klassemiljø, sosial 

kompetanse, mindre atferdsvansker, bedre psykisk helse mv. 

(Drugli, 2012)



Relasjon

• En god voksenrelasjon er spesielt viktig for 

barn som har en utfordrende hverdag i 

barnehage /skole.

• Det må bygges relasjoner. Kan ikke være 

avhengig av «god kjemi».

• De profesjonelle har ansvaret for at relasjonen 

blir god. 



Å skape gode relasjoner.

• Bli kjent,  anerkjennelse, respekt, finn 

styrkene, forståelse, humor, bry seg,  

interesse, tro på, møte på følelser, tillit, 

positiv, støttende, tydelig. 

• NB! Det må være ekte. 



TILRETTELEGGING 





KURS



BOKTIPS









TIPS

• Sett dere sammen.

• Se igjennom disse lysarkene.

• Prat om hvordan  samarbeidet, 

kommunikasjonen og relasjonene 

kan bedres/bli enda bedre.

Ha trua på at det går bra. Snakk sammen. Det meste er løsbart. 



Noen lenker  

• ADHD | www.statped.no God nettside fra Statped om ADHD 

• ADHD Norge Nettside for brukerorgansasjonen. Her finnes barnehage- og lærerguiden. 

• FUB - Et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehage (foreldreutvalgene.no) FAU for barnehage og skole

• HVL Open: «Hjem-skole-samarbeid når barn med ADHD er involvert» Et diskursorientert bidrag til forståelse av foreldre 

og læreres beskrivelser av hjem-skole-samarbeid inkludert ADHD. (unit.no) Masteroppgave 

• ADHD - St. Olavs hospital (stolav.no) Info om ADHD samlet av BUP.

• NevSom - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no) Oppdatert forskning om ADHD

• Lov om barnehager (barnehageloven) – Lovdata Barnehageloven

• Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) – Lovdata Lov og grunnskolen og den 

videregående opplæringa.

https://www.statped.no/adhd/
http://www.statped.no/
https://www.adhdnorge.no/?gclid=EAIaIQobChMIl_GTx8Wi-AIVIBoGAB1-KADoEAAYASAAEgIB2_D_BwE
https://foreldreutvalgene.no/fub/
https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/handle/11250/2671249
https://stolav.no/avdelinger/psykisk-helsevern/klinikk-psykisk-helsevern-akutt-eldre-barn-og-unge/avdeling-for-barne-og-ungdomspsykiatri-bup/bup-enhet-for-fagutvikling/lerings-og-mestringssenteret-bup/adhd
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

