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https://www.youtube.com/watch?v=5s0UcJPQZJg 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5s0UcJPQZJg


Det nasjonale læringsmiljøprosjektet 

• Nasjonal satsing fra udir. 
• Fire skoler med fra høst 2016. 
• To barnehager med fra høst 

2016 (pilot).  
• Ønske om samarbeid. 



Prosjekt trygt barnehage/skolemiljø Styringsgruppe: 
Skoleeier (prosjekteier) 
Spesialrådgivere skole 
(prosjektleder) 
To rektorer 

Barnehager: 
Storøya 
Forneburingen  
Fornebu idrett 
Hundsund 
Nansenparken 

Skoler: 
Storøya 
Snarøya 
Lysaker 
Hundsund 
 

Prosjektgruppe: 
Spesialrådgivere skole (prosjektleder) 
Rådgiver barnehage (prosjektleder) 
Leder og miljølærer fra alle skoler 
Styrer og barnehagelærer fra alle barnehager 
Representant fra helse 
(helsestasjon/helsesøster) 
Nærmiljøkoordinator 
PPT 

Utviklingsgruppe på 
skolen: 
Leder og miljølærer  
SFO 
Lærer 
Helsesøster? 
PPT? 
 
Veileder: 
Spesialrådgivere skole 

Utviklingsgruppe i 
barnehagen: 
Styrer og 
barnehagelærer 
Barne og 
ungdomsarbeider/ 
Assistent 
PPT? 
 
Veileder: 
Rådgiver barnehage  



Hvorfor Fornebu? 

 
• Område i etablering 
• Mange nye innflyttere 
• Nye barnehager og skoler 
• Satsning fra rådmannen 

 



Mål 

 
Delmål 1:  

økt kompetanse i barnehage/skole om læringsmiljø, mobbing i 
barnehage/skole, klasse-/gruppeledelse og foreldresamarbeid.   

Delmål 2:  
økt kompetanse i barnehagen og i prosjektgruppa/arbeidsgruppa om 
forebyggende arbeid i barnehage/skole arbeid med mobbing og 
krenkelser slik de forekommer i barnehage/skole og det helhetlige 
samarbeidet mellom barnehager og skoler  på Fornebu 

Delmål 3:  
at foreldre skal involveres og gjøres kjent med prosjektet    

 

Trygt og godt oppvekstmiljø for alle barn og unge på Fornebu. 
 



Innhold og arbeidsform 

Utviklingsgruppe på hvert tjenestested  
Fagsamlinger hvert semesteret og minst 2 veiledninger i semesteret på 
den enkelte skole/barnehage 
Skole/barnehage har mellomarbeid mellom hver fagøkt og veiledning 
Skole/barnehage forplikter seg til mellomarbeid, lese faglitteratur og 
deltakelse over 2 år 
Vi jobber skole/barnehagebasert, med tilpasning til den enkelte  

     virksomhets ståsted 



Hva har vi gjort så langt? 

3 prosjektgruppemøter, erfaringsdeling og innspill på veien videre. 
3 veiledninger på hvert tjenestested, individuelt tilpasset. 
1 felles fagøkt, kick off foreldresamarbeid med Mathias Øra. 
1 felles samling for pedagogene i barnehage og skole. 
1 felles samling for assistenter/fagarbeidere i barnehage og SFO. 
1 felles samling for FAU og utviklingsgruppene på de ulike 
tjenestestedene.  

Fokusområde vår 2017: Foreldresamarbeid 



 
https://www.youtube.com/watch?v=0GkgWRoAkFE 

https://www.youtube.com/watch?v=0GkgWRoAkFE


Autoritativ «oppdragerstil» 

Baumrind; 1991 

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Gruppeoppgavene 

 
Gruppeoppgave: 

- Tenk deg at vi skal lage en folder for skole- hjem samarbeid på 
Fornebu fra barnehage til ungdomsskole.  

- Hva skal innholdet være? (vid nok til å romme alle enhetene 
samtidig som den skal være forpliktende) 

- Den skal vise hva vi skal gjøre/hvordan vi skal ivareta den 
autoritative rollen i møte med foresatte (ikke hva foresatt skal 
gjøre…) 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvordan være en varm og tydelig voksen?Hvordan er du en varm voksen?   Hvordan ser du det, hvordan hører du det, hvordan gjør du det?Hvordan er du en tydelig voksen i møte med foresatte?   Hvordan ser du det, hvordan hører du det, hvordan gjør du det?



Tipsplakat for foreldresamarbeid 

Caseoppgaver i personalet 

Arbeid i utviklingsgruppa 

 Utforming av tipsplakat 

Retningslinjer foreldresamarbeid 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
«Kontrollakse»Alle skal være med på lekenLærer bestemmer vennegrupper/familiegrupperVi hilser i døraVi har faste rutiner for oppstartLærer bestemmer grupper/læringspartnerVi forventer at alle blir invitert i bursdagVi ringer hjem hvis ditt barn sier stygge ting til andre/krenker…..Foreldremøte/samtaler: profesjonelle, begrunner, tydelig på at alle er med, inkludering, modellerer tydelighet….Vi er skolevenner….Vi sier hyggelige ting til hverandreVi oppfører oss likt mot alleVi hilser på både barn og voksneVi inviterer alle i bursdagVi lar alle får være med på leken i friminutteneVi er positive til skolen og hverandreVi er sammen selv om vi er forskjelligVi står i halvsirkel når vi snakker sammenVi deler lag/grupper på gode måter, ikke fus og andrevalgDe voksne skaper trygghet



Erfaringer 
 
Foreldresamarbeid – god utgangspunkt for 
samarbeid og erfaringsdeling og nytenking på 
tvers. 
 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
BarnehagePraksiseksempel  Hundsund barnehage



.. 

Alejandro Fuentes  nabolaget mitt 
https://www.youtube.com/watch?v=5my22P2rjCQ 
 
Vinnie  
https://www.youtube.com/watch?v=xZgH5TZT0Nc 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5my22P2rjCQ
https://www.youtube.com/watch?v=xZgH5TZT0Nc
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