
                                                             

 

 

 

 

Infoskriv 

Kjernegruppearbeid i barnehagene i 

Vennesla kommune  

 

Kjernegruppe er et lavterskel- og individrettet tilbud til barn og unge 

mellom 0-21 år som det er knyttet en bekymring rundt. Kjernegruppene 

er et samarbeid mellom barnehager, helsestasjon, familiesenteret, PPT 

og andre etater etter behov. En kjernegruppe er positiv, 

løsningsfokusert og opptatt av at en gjennom dialog kommer frem til 

gode og konkrete løsninger. Samarbeidet er handlingsrettet og 

forpliktende. Det er en kjernegruppe i hver barnehage, barneskole, 

ungdomsskole og på videregående skole i Vennesla kommune.  

 

 

 

Skrivet er utarbeidet av: 

Indira Derviskadic 

SLT koordinat 
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HANDLINGSSIRKELEN I KJERNEGRUPPE I BARNEHAGEN 

 

 

 

  
Bekymring

Innhenting av informert 
samtykke  

(avklaring med foreldre)

Avklaring av barnets tillitsperson 
(Styrer og foreldrene avklarer på 

forhånd hvem som skal være 
barnets talsperson i møter)

Formøte med barnet 
og tillitsperson (fra 3 

år). Samtale med 
barnet i etterkant av 

møte. 

Kjernegruppe-
møte.  Referatet m/ 

tiltak deles ut i 
møte

Gjennomføring av 
tiltak jf. 

tiltaksplanen

Nytt møte for å vurdere 
om mål er nådd. Evt. 
sette inn nye tiltak.

Avsluttende møte i 
kjernegruppa/ 

passivisering av saken
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• Terskelen for igangsettelse av kjernegrupper  

Viktig å huske på at terskelen er lav, og at en ikke skal vente til problemene hos og rundt 

barnet blir store. 

Kjernegruppa kan brukes ved:  

- Familier i samlivsbrudd (skal brukes alltid) 

- Familier med sykdom/ livskriser og utfordringer i familien. 

- Barn som strever med atferd. 

- Barn som strever sosialt. 

- Familier som sliter med betaling/økonomi. 

- Familier med lite nettverk. 

Det kan være aktuelt å igangsette kjernegrupper selv om en har en «pågående» 

ansvarsgruppe. 

NB! Det gjøres oppmerksom på at lista ikke er uttømmende, og at en kan sette i gang 

kjernegrupper også ved andre problemstillinger/ utfordringer. 

• Hvordan få samtykke? 

Informert samtykke innhentes i samarbeid mellom barnehagestyrer, ped.leder, evt. andre 

som har en god relasjon til foreldrene. Foreldrene innkalles til møte hvor de får informasjon 

om kjernegrupper (se vedlegg med info til foreldrene). Det er viktig at kjernegruppearbeidet 

ufarliggjøres, og at en legger vekt på at det er et lavterskeltilbud. Informert samtykke 

innhentes i dette møte.  

• Faste deltakere: 

Etter at samtykke fra foreldrene er innhentet tar barnehagestyrer/ pedagogisk leder kontakt 

med faste deltakere i kjernegruppa og avtaler møte. Møte skal finne sted innen ei uke etter 

at samtykke foreligger.  

Følgende inviteres: Foreldre, helsestasjon og familiesenteret, PPT samt andre etater ved 

behov. Andre som kan innkalles ved behov: barnevern, NAV, fastlege, Frivilligsentralen med 

flere.  
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• Møtestrukturen 

 

Ansvar for innkalling, samtykke, koordinering og møteledelse skal ligge hos styreren.  

(Vurdere om det skal overtas av ped.leder ved møte nr.2.). Referatskriving går på omgang, 

bestemmes i møte. Møtet har en tidsramme på ca 1 time, inkludert formøte. Der hvor en ser 

at det er behov for flere møter, avtales neste møte på slutten av inneværende møte. 

Formøte sikrer at alle involverte har samme informasjon og forståelse av situasjonen, samt 

at alle «drar» i samme retning og ser løsninger. Det er viktig å unngå uenighet foran 

foreldrene slik at de ikke blir unødvendig forvirret og usikre.  

Møteleder er barnehagestyrer/ ped.leder. Referatskriving går på omgang, og det avtales på 

formøte hvem skriver referatet for inneværende møte. Referatet skrives i selve møtet, og 

alle aktører får det utdelt på slutten av møtet. Det er valgfritt om en velger å skrive referatet 

for hånd eller på data. En må få tydelig skrevet ned tiltak, samt hvem som har ansvaret for 

gjennomføringen.  

Det er viktig at foreldrene føler seg godt ivaretatt, at de får god informasjon, mulighet til å 

presentere opplevelsen av egen situasjon og barnet, at deres mål for møte og det de ønsker 

kommer fram i møte.  

Ivaretakelse av barnet er svært viktig gjennom hele prosessen. Det skal foretas en vurdering 

av de som kjenner barnet godt om barnet skal/ ikke skal være med på møte. Hovedregelen 

er at barnet ikke er deltaker i møte. De eldste barna, avhengig av modenhetsnivå, kan delta i 

møte dersom det vurderes som hensiktsmessig. Barnets tillitsperson bestemmes etter at en 

har fått innhentet informert samtykke. Det er tillitspersonens ansvar å sikre ivaretakelse av 

barnet. Tillitspersonen skal snakke med barnet før møte for å få fram barnets opplevelse av 

1.

Formøte med offentlige instanser for å 
sikre felles forståelse av saken- kommer 

ca.15min før

(Ved første møte  i kjernegruppa 
møttes instansene 30min. før) 

2.

Møte med foreldrene for å få med deres 
opplevelse av situasjonen i 

ca.15-min

3.

Fokusere på situasjonen her og nå, og bli 
enige om  tiltak. Tiltak skal settes inn på alle 

arenaer : barnehage, fritid og hjemme. 

ca.20-25min

(Viktig at oppgavene blir fordelt, at både 
familien og instansene får oppgaver)

4. 

Siste 5.min brukes til å tydeliggjøre 
konklusjoner (oppsummering om hvem har 
ansvar for hva til neste møte), samt høre fra 

deltakere om møteopplevelsen. 
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sin situasjon (bruke «barnesamtaler» eller tilpasset «livsformsintervju» som utg.punkt). 

Under kjernegruppemøte skal tillitspersonen påse at barnets opplevelse av situasjonen og 

ønsker kommer tydelig fram. Etter møte skal tillitspersonen sikre at barnet har forstått det 

en har snakket om og blitt enige i kjernegruppemøte. Dette skal selvfølgelig tilpasses barnets 

utvikling og modenhet, men det er viktig at barn får vite hva det jobbes med både hjemme 

og i barnehagen.  

I saker hvor det er flerkulturelle barn er det viktig at det brukes tolk i kjernegruppemøter 

dersom foreldrene ikke behersker norsk. Det er også viktig å sette god tid til møte da 

tolkning er krevende og tar tid.  
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INFOBREV TIL FORESATTE OM TILBUDET KJERNEGRUPPE I VENNESLA KOMMUNE 

En kjernegruppe er et lavterskel, individrettet tilbud til barn- og unge fra  0-21 år som har behov for 

mer støtte og oppfølging i hverdagen. Kjernegruppene er et samarbeid mellom barnehager, 

helsestasjon, familiesenteret og PPT. Andre etater som eksempelvis Frivillighetssentralen, NAV, 

Barnevernet, ABUP, Tannhelsetjenesten, Politi m.f. kan innkalles etter behov.  

Målet med kjernegruppa er å samordne innsats rundt barnet, finne ressurser og gjennom dialog 

komme frem til gode og konkrete løsninger. Det gir en unik mulighet til å komme tidlig inn i forløpet 

og tenke helhetlig i forhold til barnet (hjem, skole og fritid). Både foresatte, barnehage, helsesøster, 

PPT, familiesenteret eller andre kan melde ifra om behovet for en kjernegruppe rundt et barn.   

Kjernegrupper kan foreslås ved eksempelvis samlivsbrudd, familier med sykdom/ livskriser og 

utfordringer i familien, barn som strever med atferd, barn som strever sosialt, familier som sliter med 

betaling/økonomi, familier med lite nettverk o.l. Foresatte kan velge å takke Nei til tilbudet 

Det første som skjer når det opprettes en kjernegruppe rundt barnet, er at foresatte får god 

informasjon og undertegner et samtykkeskjema som opphever taushetsplikt og muliggjør 

samarbeidet og tiltak rundt barnet. Foresatte kan velge å trekke samtykke når som helst.   

Samarbeidet skal være handlingsrettet og forpliktende, og alle tiltak må bli fulgt opp og vurdert. Det 

skal skrives referat, med tydelige mål og tiltak. Foresatte skal selv være med og bestemme mål og 

tiltak.  

Barnets stemme blir ivaretatt av barnets tillitsperson. Barnets tillitsperson bestemmes etter at en har 

fått innhentet informert samtykke og i samarbeid med foreldrene. Det er tillitspersonens ansvar å 

sikre ivaretakelse av barnet.  

Møtene blir ledet og koordinert av barnehagen enten ved styrer eller ped.leder. Kjernegruppe blir 

avholdt ca. hver tredje uke eller ved behov.  

 

Med vennlig hilsen  

 

 

.......................................... 

Barnehagestyrer 
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Informert samtykke for igangsettelse av Kjernegruppe  

Representanter fra Helsestasjon, PPT og  Familiesenter er faste deltakere i kjernegrupper i 

barnehagen.  

I enkelte saker kan det også være aktuelt å samarbeide med andre etater som: 

Frivillighetssentralen, NAV, Barnevernet, ABUP, tannhelsetjenesten, politi m.f.  

Følgende instanser innkalles (i tillegg til de 

faste)_____________________________________________________________. 

Jeg/vi gir med dette tillatelse til at mitt barns sak blir drøftet i teamet uavhengig av de 

enkelte deltakers taushetsplikt. Vi forplikter oss til å møte til kjernegruppe når vi blir innkalt. 

 

Barnets navn:____________________________  

Født: ____________________________________ 

Adresse:__________________________________ 

Tlf foresatte ______________________________      

 

Vennesla dato: ____________ 

 

________________________                            ____________________________ 

Foresattes underskrift                                         Foresattes underskrift 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Jeg/vi har fått tilbud om kjernegruppe i Vennesla kommune, men velger å si nei til tilbudet. 

Vennesla dato: _________ 

 

___________________________________________________________________ 

         Foresattes underskrift 
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Kjernegruppereferat  

Dato: 

Tilstede 
 

 

Forfall 
 

 

Kopi 
 

 

 

Samtykke til kjernegruppe  
 
Dato:   

Kjernegruppe for (navnet på barnet)  

Foresatte: 
Navn og telefon: 
 
Navn og telefon:  
 

Avholdte møter I kjernegruppe:  
2019: dato for møter… 
2020: dato for møter… 

 

Utfordringer og behov: 
 
 
 

Interesser og styrker: 
 
 
 

Tiltak:  
 

Utvikling:  
 
 
 
 

 

                                                                                                          Neste møte: 

____________________________________ 

Referent 
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Oversikt over kontaktpersoner: 

Helsestasjon, Elin Osmundsen, epost: elin.karlsen.osmundsen@vennesla.kommune.no, tlf:995717 04 

Familiesenter, Tove Dovland Løyning, epost: tove.dovland.loyning@vennesla.kommune.no, tlf: 98299776 

PPT, Siri Røilid, epost: siri.roilid@vennesla.kommune.no, tlf: 98293776 

PPT, Gunnhild Skomedal Eik, epost: gunnhild.skomedal.eik@vennesla.kommune.no, tlf:48028450 

Frivilligsentralen, epost:  olsjor@vennesla.kommune.no, tlf: 90220440 

Barnevern, Mary Ann Taraldsen,  mary.ann.taraldsen@vennesla.kommune.no, tlf.97080219  

Nav, Ingvild Thortveit Pedersen, epost: ingvild.thortveit.pedersen@vennesla.kommune.no, tlf: 41244098 

Kommunelege Robert Burman, epost: robert.anders.burman@vennesla.kommune.no, tlf:38137200 

Politi, Bodil Flo Berge Gaustad, epost: bodil.flo.berge@politiet.no, tlf:93016117 
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Oversikt over tiltak som kan bli aktuelle å sette i gang i kjernegruppa: 

- Ulike tiltak i barnehagen for å jobbe målrettet/ systematisk med utfordringer en ser hos barnet 

(trening av sosiale ferdigheter, grensesetting, motoriske ferdigheter, kognitive ferdigheter etc.) 

 

- Samkjøring mellom barnehage og hjem ved å bli enig om fokusområder og felles strategier på hvordan 

de mangelfulle ferdigheter hos barnet skal trenes opp.  

(Eksempelvis dersom utfordringen er «sinneutbrudd» hos barnet, er det svært viktig at barnehagen og 

foreldrene blir enige om hvordan dette skal håndteres. Det skal lages en konkret plan som de voksne 

skal ta i bruk slik at barnet blir møtt likt både hjemme og i barnehagen. Dette øker sannsynligheten for 

at barnet lærer seg mer hensiktsmessige måter å uttrykke sitt sinne på.  

En plan kan være så enkelt som dette: Når PER får sinneutbrudd, slår, skriker, spytter etc., skal den 

voksne (både hjemme og i barnehagen) sette seg ned med Per og holde rundt han til Per har roet seg 

ned. En skal gjenta med rolig stemme: « Dette går fint Per. Pust rolig, du er en fin gutt….» Når Per har 

roet seg ned, skal den voksne hjelpe Per til å sette ord på følelsene sine og det som har gjort han så 

sint. Når Per har beskrevet situasjonen og ikke minst satt ord på følelser, skal den voksene hjelpe Per 

til å reflektere rundt situasjonen og hjelpe han til å finne ut om han kan uttrykke sinnet sitt uten å slå, 

spytte etc. Når Per har funnet en alternativ løsning, så skal den voksne rose Per for det og si at det er 

viktig at han husker den neste gang når han er sint slik at han tar i bruk den løsningen istedenfor å slå, 

spytte, sparke etc. )  

 

- Familiesentre kan tilby veiledning dersom en ser at det er relasjonelle utfordringer i familien og 

foreldrene sliter i sin foreldrerolle. De kan ha støttesamtaler med barnet for å jobbe med utfordrende 

atferd eller vanskelige opplevelser, tilby COS kurs etc.   

 

- Helsestasjon kan bidra med råd og tiltak spesielt ved helseutfordringer, som f.eks matvaner, hygiene, 

utfordringer knyttet til barnets motorikk, psykisk uhelse hos barnet og/ eller foreldrene, ulike 

medisinske utfordringer/ sykdom etc. 

 

- Dersom foreldrene sliter økonomisk skal kjernegruppa hjelpe dem ved å kontakte NAV for å få råd og 

veiledning og økonomisk hjelp.  

 

- Dersom familien har lite nettverk skal kjernegruppa koble på Frivilligsentral (evt. Mulighetens hus) slik 

at de kan utvide sitt nettverk og få hjelp til ulike ting. Frivilligsentralen skal også kobles på ved behov 

for fritidsaktiviteter. De har også tilbud om støttefamilier for flerkulturelle familier. Videre har de noe 

de kaller for «kjørevenn» dersom familien ikke har bil og trenger transport til aktiviteter eller andre 

ting. Videre har de folk som kan øvelseskjøre med foreldrene som ikke har mulighet og som vil ta 

lappen.  

 

- Dersom bekymringen for barnet blir større, eller tiltak som er satt inn ikke fører til endring, skal 

kjernegruppa invitere barnevernet i møte slik at de vurderer situasjonen og ser om familien har rett til 

tiltak etter Lov om barneverntjenester som avlastningshjem, foreldreveiledning, støttefamilie, 

miljøarbeider i hjemmet etc.  
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- Kjernegruppa skal sikre at alle «drar» i samme retning og er orientert om tiltak som de ulike har satt i 

gang. KOORDINERING av tiltak og helhetstilnærmingen til familien er to sentrale funksjoner som 

kjernegruppa skal ivareta. Dette er tids og ressursbesparende for familien da de slipper å henvende 

seg til de ulike etater og be om hjelp, og ikke minst fortelle sin historie om igjen. En sikrer at hjelpen 

blir satt i gang tidlig.  

 

- Lista med hjelpetiltak er ikke uttømmende. Her er det rom for å tenke kreativt sammen og 

«skreddersy» løsninger for det enkelte barnet og familien.  

 

Noen tips til møte: 

- Vær tydelig på struktur og hensikten med møte 

- Si at tiden er begrenset og at det er viktig at alle blir hørt, bruk klokke hvis nødvendig for å holde dere 

til «møtestruktur», forhindre at enkelte bruker opp tiden.  

- Dersom foreldrene gjentar mye, er i forsvarsposisjon, nekter for at de har behov for hjelp; må den som 

leder møte utøve lederskap og hjelpe foreldrene til å strukturere seg på en høflig og respektfull møte. 

Eks: « Jeg forstår at dere har mye på hjertet, men tiden her er begrenset og her i dette møte skal vi 

ikke bruke masse tid på bekymringer, misnøye, det som har vært…. Møte i dag dreier seg helst om 

løsninger og det som er best for Per. Vi voksne må bli enige om hva vi skal gjøre for at Per skal ha det 

best mulig både i barnehagen og i hjemmet. Både dere og vi ønsker at Per skal ha det bra, og sammen 

kan vi få det til.» 

- Viktig at en raskt «stopper» fort forsvar/angrep kommunikasjon.  

Eks: «Selv om dere ikke ser dette hjemme, har vi sett dette i barnehagen over lengre periode. 

Konkretiser hva dere har sett, og vær tydelig på bekymringen, bruk konkrete eksempler.  

- Ha fokus på non-verbal kommunikasjon (hvordan du sitter (sitt godt lent bakover i stolen, ikke ha 

hendene i kors, ikke len deg framover mot foreldrene, stemmeleie må være rolig, husk at vi «speiler» 

hverandre grunnet nevroner. Dette gjør at din atferd kan «smitte over på den andre». Hvis du er rolig, 

kan den andre bli rolig. Hvis du smiler, smiler den andre tilbake) 

- Unngå konfrontasjon, vær heller nysgjerrige, still spørsmål, oppmuntre til refleksjon 

Eks. Dere sier at Per aldri har slått noen av dere eller søsken. Jeg lurer på hvordan han oppfører seg 

hjemme når han ikke får viljen sin og blir sint? Hva tenker dere er årsaken til at han oppfører seg slik i 

barnehagen? Har dere noen tips på hva vi bør gjøre for at han ikke skal slå her i barnehagen? 

- Still spørsmål som begynner med hva, hvordan, hvilke, unngå spørsmål som begynner med hvorfor 

- Ha fokus på ressurser- hva er barnets styrker? Hva er foreldrenes styrker? Hvordan kan dette styrkes 

ytterligere og hvordan kan de «styrkene» brukes på utfordringer barnet har?  Eks: barnet er god til å 

sparke fotball, men sliter med å få venner og får hele tiden negativ oppmerksomhet. Kanskje en kan 

bruke barnets fotballferdigheter for at han skal få venner i barnehagen? En kan fremheve at Per er god 

i fotball og skal vise noen triks, ha en fotballgruppe etc.  

- Fortell også om ALT det positive dere observerer/ erfarer hos barnet og foreldrene 

- Hvis barnet sliter med mange ting, velg kun en ting å jobbe med om ganga. Lag en felles plan for 

hvordan barnehage og hjem skal håndtere det. Viktig at barnet møter det samme i barnehagen og 

hjemme.  

- Hvis foreldrene er svært negative til samarbeidet, er det viktig å være tydelig på bekymring og at den 

forsterkes grunnet deres reaksjon, samt at dere må vurdere å sende bekymringsmelding til 

barneverntjenesten.  


