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HEI ALLE SAMMEN. 
I denne utgaven har vi et spesielt fokus på småbarn fra 0 - 5 år, og på tiden før fødsel. 
Fauske Familiesenter har en viktig rolle i denne perioden, og er et sted for alle i mål-
gruppa. I løpet av fjoråret var det nesten 1500 konsultasjoner i denne aldersgruppen, 
så de ansatte på familiesenteret har mye å henge fingrene i.

Det finnes forskning som sier at gode barnehager gir bedre skolegang, som igjen 
hindrer frafall i videregående skole. Tidlig innsats i denne aldersgruppen har vidtrek-
kende positive konsekvenser. Vi er derfor opptatt av at Fauskes befolkning skal få gode 
tilbud til sine barn. Det krever at vi som jobber på de ulike områdene samarbeider 
godt og at det oppleves som en samlet tjeneste. 

Kommunen har mange gode fagfolk innenfor ulike fagområder. Det er viktig at alle 
disse fagområdene fungerer sammen; familiesenter, barnevern, PPT, barnehager og 
skole. Sammen skal vi alle bidra til å spille hverandre gode. Da kan vi være ei god 
støtte for både barna, og for dere som foreldre. Også andre tjenester, som kultur- og 
integreringsenheten, er samarbeidspartnere for å gjøre Fauske til en god oppvekst-
arena.

Dere som foreldre er den viktigste ressursen barna har. Derfor har alle som jobber 
med barn og unge i Fauske Kommune et spesielt fokus på foreldrestøtte. 

Slagordet for oss er «ROBUSTE FORELDRE = ROBUSTE BARN».

I denne utgaven av magasinet vil dere kunne lese om noe av tilbudet i Fauske 
Kommune. God lesning.

Ulf Flønes
Enhetsleder Barne- og Familieenheten

 Redaksjon:  Fauske Kommune ved, Folkehelserådgiver Irene Larssen, Foreldrestøttekoordinator Lena Holmstrøm 
  og Kommunikasjonsrådgiver Gull H. Pedersen
 Lay-out og trykk:  Uni-Form as

 Forsidefoto:  Gull H. Pedersen
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Å spille hverandre gode En god barndom varer hele livet
Knapt noen oppgave er vel viktigere enn å legge 
til rette for en god og trygg oppvekst.

Ulf Flønes har vært ansatt i Fauske kommune siden mars 2014, 
da han tok fatt på enhetsleder-oppgaven. 
Som leder for barne- og familieenheten har Ulf ansvar for tre 
viktige tjenester og foreldrestøtteaktører: Fauske Familiesenter, 
barneverntjenesten og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

LITT OM ULF

Foreldrene er barnas viktigste omsorgs-
personer. Godt foreldreskap gir trygge 
barn. Hvis omsorgen hjemme svikter, skal 
vi være tidlig på plass. Barn og familier 
som får det vanskelig skal få rask og tilpas-
set hjelp, og barnets beste skal alltid stå i 
sentrum.

Foreldrenes tro på egen rolle og egen 
påvirkningsmulighet har vist seg viktig 
nettopp i forhold til barnas utvikling, både 
sosialt og faglig. Barnets skoleprestasjoner 
og generelle fremgang er sterkt knyttet til 
hvorvidt foreldrene opptrer støttende og 
lojalt overfor skolen eller ikke.

Mange unge i dag fullfører ikke videregå-
ende skole. Dette er et samfunnsproblem 

som må tas på største alvor. Mye av jobben 
for å hindre dette ligger nok i hva som 
skjer når barnet går på barne- og ungdoms-
skolen, men også her tror jeg det handler 
om hva vi gjør i de første leveårene der 
foreldrene spiller en viktig rolle.

Behovet for foreldrestøtte kan variere i 
løpet av barnets oppvekst. Barnets utvik-
ling, hendelser i familien samt samfunns-
utviklingen er ting som spiller inn.
Men oppveksten begynner i familien, og 
foreldrene er de viktigste personene i barns 
liv. Trygge voksne gir trygge barn.

Derfor skal vi fortsette med å legge til rette 
for å gi foreldre som sliter den støtten de 
trenger for å være gode omsorgspersoner 

for sine barn. Tiltak som styrker samspill 
og tilknytning mellom barn og foreldrene 
kan forebygge omsorgssvikt. Hvis familien 
svikter må vi sørge for at det er et sikker-
hetsnett som er tett nok. I den forbindelse 
spiller alle enheter en viktig rolle, og jeg 
kan ikke gjenta nok mange ganger hvor 
viktig godt samarbeid og god samhandling 
er. Både eksternt og internt. Vi må jobbe 
tverrfaglig og sørge for at det er den gode 
barndommen som vil prege oppveksten til 
våre barn, og ikke den dårlige, for den kan 
også vare livet ut.

Lykke til med den viktige foreldrejobben!

Siv Anita J. Brekke
Ordfører

Ut på tur. Ordfører på tur med barnehagene i Valnesfjord.
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Gravide opplever svangerskapet ulikt. 
De aller fleste kjenner seg friske gjennom 
hele svangerskapet og gleder seg med 
familien til barnet skal komme. Andre får 
plager som medfører større belastning og 
et tyngre svangerskap. 

Kommunens jordmor Hilde Pedersen 
treffer hvert år noen som opplever at de 

ikke har så store forventninger, eller gleder 
seg til foreldrerollen. 
- Det er normalt å føle det slik, sier Hilde. 

Jordmor gir informasjon, råd og veiledning 
om de mest vanlige ting som skjer i svan-
gerskapet, om fødselen og den første tiden 
med den nyfødte. 

Svangerskapsomsorgen skal fremme helse 
og forebygge sykdom. Tjenesten er et gratis 
tilbud til alle gravide og deres familie. 

Du kan kontakte jordmor direkte dersom 
du ønsker time eller har spørsmål 
tlf. 756 043 10 

TEMA: FAMILIESENTERET

Helsestasjon 
for ungdom Fauske Familiesenter 

Fauske Familiesenter er et forebyggende og 
helsefremmende lavtterskeltilbud til barn, ungdom, 
deres familier og øvrige nettverk. 
Senteret er et flerfaglig kommunalt tilbud som skal 
ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn 
og ungdom. Familiene skal møte en helhetlig og 
familiestøttende tjeneste i ett og samme hus. 

Jordmor

Helsestasjon

Foreldreveileder
og 

familieveileder
Nettverksgrupper

Psykiatrisk sykepleier

Barnefysioterapeut

Skolehelsetjenesten

Helsestasjon er et tilbud til alle som har 
spedbarn og småbarn i kommunen. 
På helsestasjonen får barnet regelmessige 
undersøkelser av helsesøster og lege fra 
de er nyfødt til de er fem år. Alle barn får 
tilbud om vaksine fra barnevaksinasjons-
programmet.

Helsestasjonen gir råd, støtte og veiled-
ning om; 

• Barnets utvikling og helse
• Stell og omsorg av barnet
• Vekst og utvikling av barnet
• Barn med spesielle behov
• Informasjon om andre kommunale 

tjenester
• Vaksinering

Det er vanlig med tett oppfølging av barnet 
det første leveåret.  Helsestasjonens 
program tilpasses den enkelte families 
behov. Det gjennomføres både enkeltkon-
sultasjoner og gruppesamlinger.

Helsestasjonen jobber tverrfaglig og 
samarbeider med jordmor, lege, barne-
fysioterapeut, barnevern, familieveileder, 
PPT, tannklinikk og barnehage.

Vi ønsker at helsestasjon skal være en 
positiv og trygg plass for foreldre og barn

NÅR BARNET ER FØDT: 

Får råd og veiledning 
etter behov

Helsestasjon

Jordmor

DETTE TILBYR VI:

• Fødsel og ammeforberedende kurs. 
Kurset arrangeres 4 ganger i året.

• ”Barn i magen” treff (BIM), hver 
torsdag kl. 18.00 på Familiesenteret

• Etter avtale kan jordmor ta PKU 
  (Føllings prøve); en blodprøve som 

skal tas av barnet 48 timer etter 
  fødsel. Dette vil gjelde for de som
  reiser tidlig hjem fra fødeavdelingen.

BARN I VENTE: 

– Gravide opplever svangerskapet ulikt
Du som er gravid, har mulighet til å diskutere eller stille 
spørsmål om emner som du ønsker å få belyst.

HELSESTASJON

Åpningstider:
Alle ukedager 08.00 – 15.30

Hvem jobber her:
helsesøster, lege, fysioterapeut.

Du finner oss på Fauske Familiesenter, 
Storgata 72 
Inngang på baksiden av bygget.

I tillegg kan du ringe oss på 
tlf 75 60 43 00
Du finner mer informasjon om 
familiesenteret på kommunens 
hjemmeside.
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Visste du at: alle nyfødte Fauske-borgere får 
utdelt hjemmestrikkede kommune-sokker? 
Levert av Fauske Husflidslag.
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Samarbeidsutvalget (SU)
- skal sikre samarbeid mellom 
  barnas hjem og barnehagen

TEMA: FAU / KFU

Utvalget arbeider med saker som berører 
den daglige virksomhet i barnehagen. 
Barnehagestyrer skal sørge for at saker 
av viktighet forelegges foreldrerådet og 
samarbeidsutvalget. De valgte represen-
tanter til Samarbeidsutvalget (SU) må sikre 
seg at de uttaler seg på vegne av flertallet i 
foreldrerådet

I barnehageloven § 4 står det: ”For å 
sikre samarbeidet med barns hjem, skal 
hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av 
foreldrene/de foresatte til alle barna og 
skal fremme felles interesser og bidra til at 
samarbeidet mellom barnehagen og foreld-
regruppen skaper et godt barnehagemiljø”

Bli kjent med barnehagen
Som foreldrerepresentant får du anled-
ning til å bli kjent med barnehagen som 
virksomhet på flere nivå. Du får ta del i 

planlegging og utforming av blant annet 
årsplan samt mulighet til å bli bedre kjent 
med både foreldre og personale. 

I de kommunale barnehager består SU av: 
- to foreldrerepresentanter 
- styrer
- politisk representant
- to representanter fra øvrige ansatte 

Taushetserklæring
Barnehagestyrer har ansvar for å kalle inn 
til et møte på høsten hvor SU konstitueres. 
På dette møtet velges det leder, nestleder 
og sekretær. Alle medlemmene av SU skal 
skrive under på taushetserklæring som blir 
oppbevart i barnehagen. Møtereferater gjø-
res tilgjengelig for hele foreldrerådet senest 
to uker etter gjennomført møte.

Samarbeidsutvalgets oppgaver:
- drøfter, samkjører og avgjør saker som 

er meldt inn fra FAU, foreldre,  
personalet og eier

- skal være med på drøftinger og legge 
føringer for barnehagens mål og  
planarbeid

- fastsetter barnehagens årsplan
- skal holdes orientert, av styrer, om 

barnehagens økonomiske rammer, 
budsjett og personalsituasjon.

Hver høst velger foreldrerådet representanter
 til samarbeidsutvalget (SU) og foreldrenes arbeidsutvalg 
(FAU). SU består av foreldre/foresatte og ansatte i barneha-
gen, slik at hver gruppe er likt representert.
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Enhetsleder barnehage, Inger Lise Evenstrøm, 
oppfordrer foreldre til å engasjere seg.

Tirsdagstreffet - et unikt tilbud
Foreldrene omtaler tirsdagstreffet som et høydepunkt, 
og de som leder tilbudet mener at dette er god forebygging 
i forhold til folkehelse. 

Forebyggende. Margrethe Stokland (t.v.) fra rus og psykiatritjenesten og psykiatrisk sykepleier Åshild Uhre fra familiesenteret, er glad for tilbudet Fauske har. 

Foreldre sitter sammen i ei stor gruppe og 
prater. De ler og skravler. Noen av barna 
tegner mens andre leker. Klokka nærmer 
seg fem og det er middagstid. På et øye-
blikk er alle samlet rundt langbordet. Det 
prates i alle retninger. Både store og små. 
Det er en god ro.

Fint samlingspunkt
Åshild Uhre er psykiatrisk sykepleier og 
har vært en av lederne av tirsdagstreffet i 
de fem årene det har eksistert. Hun mener 
treffene handler mye om trygghet og 
nettverk. 
- Det er et fantastisk tilbud som virkelig er 
forebyggende. Å ha noen å snakke med og 
kjenne seg igjen, er så viktig. 
Brukerne av tilbudet som er til stede denne 
dagen, er enige.

- Det er godt med et slikt samlingspunkt, 
både for voksne og barn, sier et av parene 
som er her. De har med tre barn. 

Ikke åpent tilbud
En mamma har med sin datter. 
- For de som er alene med omsorgen er 
dette et ypperlig tilbud. Jeg skal fortsette til 
de hiver meg ut, sier hun med et stort smil 
og er glad for å ha fått tilbudet.
For dette er ikke et åpent tilbud. De fleste 
som er her har fått muligheten til å delta 
gjennom familiesenteret. 

Sosial trening 
Alle vi snakker med, forteller at de gleder 
seg til tirsdagstreffene. Å gjøre noe gøy 
sammen med barna og det å ha et fast 
tilbud, betyr mye. Men også nevnes sosial 

trening, og det å ha et pusterom. Flere har 
fått venner de også treffer på fritiden. 
- Menneskene som er her har til felles at 
livet ikke alltid er eller har vært ”rosen-
rødt”. Dette er ikke noe som står i fokus 
eller blir snakket om når vi treffes, men det 
skaper likevel en åpenhet når man vet at 
man har det til felles. Som forelder kan det 
være til stor hjelp å ha noen å snakke med 
om livets små og store utfordringer, sier en 
mamma.

Tilbud i 5 år
I alle de fem årene tilbudet har vart, har 
dette vært et samarbeid mellom barne- og 
familieenheten samt rus- og psykiatritje-
nesten. Sist høst kom også sanitetsforenin-
gen med, og bidrar med frivillighet.  

TEMA: SAMHANDLING
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Espen Mario Villavicencio Petersen (40)
Driftsleder for Mesta AS, samboer og et 
barn (venter barn nr. to i mai). 
Flyttet fra Stavanger til Fauske i 2011. 
Født i Oslo. 
Leder for samarbeidsutvalget (SU) ved 
Erikstad barnehage siden høsten 2014

Hva er dine tanker rundt vervet etter et 
halvt år som leder?

- At det følger med et ansvar. Jeg skal 
ivareta interessene til alle som har barn i 
barnehagen. 

Hva er aktuelt hos dere for tiden?

- Det har vært mye snakk om at Fauske 
kommune ønsker å endre på strukturen i 
barnehagene. Spesielt på det første møtet 
var det stort engasjement hos foreldrene. Nå 

ser vi at kommunen har tatt med seg noen 
tilbakemeldinger og ser på saken på nytt. 
Det er bra. 

Hva var viktig for foreldrene i den  
sammenhengen?

- Aller mest er de opptatt av å beholde tilbu-
det i nærområdet, men også det å opprett-
holde  størrelsen på avdelingene. 

Hva gjorde at du sa ja til å være SU-leder?

- For det første at jeg har barn i barnehagen 
og på den måten ville ta min tørn. Men 
også at jeg får være med å påvirke. 

Hva brenner du for som innbygger i Faus-
ke kommune?

- Alt som bidrar til å gjøre Fauske til en enda 
bedre plass å bo. Det finnes mange gode 
organisasjoner her som får til mye. For en 
som kommer fra Oslo er det flott å se at det 

finnes en god dugnads-
ånd. At man ikke får 
alt servert. Det skaper 
mer engasjement og 
samhold når man må 
jobbe sammen om 
ting. 

Har du en oppfordring til andre foreldre? 
- Delta aktivt i ungenes hverdag.

Hvordan gjør du dette selv? 

- Jeg er med min datter Vilde så ofte jeg kan 
når hun skal ri eller vi er med på telenorka-
rusellen. Eller på biblioteket og på bygdetu-
net. 

Til slutt …

- Det er viktig å ta vare på og benytte seg av 
de tilbudene som finnes i kommunen.

VI PRESENTERER…
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En studie fra NTNU i Trondheim har 
dokumentert at babysvømming er bra for 
utviklingen av barnets balanse og motorikk. 
Barna som hadde deltatt på babysvømming, 
hadde helt klart bedre statisk balanse enn 
barna i kontrollgruppen. Studien viser også 
at babysvømming er positiv for samspillet 
mellom foreldre og barn. 

En egen ro
Foreldrene til William og Maline synes det er 
en helt spesiell ro under tiden de er på baby-
svømming. De mener det er kvalitetstid for 
hele familien å være sammen i bassenget. 

- Vi har begge vært på babysvømming 
sammen med William fra han var helt liten. 
Det har vært veldig givende for oss. I vannet 
får vi en god nærhet, mener paret som også 
er i bassenget utenom svømmeskolen. 
Da er gjerne storebror Mathias med. 

Gir veiledning
Instruktørene fra Fauske svømmeklubb 
lærer bort teknikker rundt babysvømming, 
men foreldrene får også veiledning hvordan 
de kan være sammen med barna i vannet.. 
- Det vi har lært handler om å trygge oss 
som foreldre i vannet, noe som igjen er bra 
for William. 
Og de er klare på en ting: 
- Jo tidligere barna blir trygge i vannet, jo 
bedre er det.

Da Magasin Foreldrestøtte var innom ba-
bysvømming i 2014, var det Silje Helgesen 
og Kristina Stendahl som var instruktører. 
Begge har nå tatt en pause, og dermed 
er det ikke tilbud om babysvømming for 
øyeblikket. Svømmeklubben håper at de 
kan fortsette tilbudet og ønsker at de som 
kan være interessert i å ta utdanning som 
kursinstruktør, tar kontakt med Sigrun 
Fostad.

Glenn Johansen og Anniken 
Storli er fulle av lovord om 
tilbudet med babysvømming. 
De opplever en helt spesi-
ell nærhet til William (2) i 
vannet. Nå håper de at også 
Maline (5 uker) får tilbudet. 

FAKTA OM BARNAS 
SVØMMESKOLE/ BABYSVØMMING: 

Svømmeskoleansvarlig i Fauske 
svømmeklubb: Sigrun Fostad
Instruktører (som har pause for tiden): 
Silje Helgesen, Kristina Stendahl
Babysvømming deles inn i to typer 
kurs: 0-2 år og 2-6 år. 

Kursene legges opp etter Norges 
svømmeskole og Norges svømmefor-
bund sine premisser, som har egne 
nasjonale retningslinjer. 

”Å være i bassenget er kvalitetstid”

BABYSVØMMING: 

En ny måte å være 
sammen med barnet på
- Vi ønsker å lære foreldrene å ha et godt samspill 
med barna, og lage en god atmosfære. 

Det er veldig fint hvis man får til å være to, men det behøver ikke være begge foreldrene. 
Det kan gjerne være ei tante, en onkel, bestemor eller en venn. Spesielt når barna blir litt 
større ser vi at det er stas at for eksempel tante aer med. Øvelsene går mye enklere når 
man er to. Silje forteller at det er viktig at det er foreldrene som skal lære barna øvelsene.

- Det er ikke vi som skal ha den koselige stunda, så vi prøver å veilede så godt vi kan 
slik at foreldrene selv kan ta over. 
Barna kan begynne på babysvømming fra de er rundt seks uker gamle. 
Mange av øvelsene gjøres med sang, som for eksempel «epler og pærer».

Silje har vært instruktør i fem år. Nå har hun tatt en pause, og håper at andre kan overta. 
Slik at mange flere kan få oppleve det hun har hatt med begge sine døtre. 
- Jeg syntes det var så fint å være i bassenget med barna, og har ikke angret en dag 
på at jeg brukte tid på å ta utdannelsen, sier hun. 

Instruktør. Silje Helgesen har vært instruktør for babysvømming i fem år. Nå har hun pause, og 
håper at noen kan ta over. Her med datteren Ada som har vært i bassenget siden hun var liten.

Som en fisk. Isabell Brocks er fem måneder og 
svømmer allerede som en fisk under vannet. 
Mamma Anette Johansen synes tilbudet med 
babysvømming er kjempebra.
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SPØRSMÅL TIL OPPSTARTSAMTALER I FAUSKE KOMMUNE 

Disse spørsmålene er obligatoriske spørsmål ved oppstartsamtalen. De samme 

spørsmålene skal følges opp i en av foreldresamtalene hvert å
r, fo

r å fange opp 

endringer ru
ndt barnet.

Barn:

Hvem møtte:

Base/avdeling:

Dato:

Jeg samtykker i a
t gitte opplysninger fø

lger barnet ved bytte av avdeling i samme barnehage JA / N
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BESKRIVELSE AV BARNET:

1. Hvordan vil du/dere beskrive barnet ditt? 

Hva er barnets styrker?

•
Kan du/dere beskrive barnets personlighet 

/ væremåte 

•
Gir barnet utrykk for når det er glad, 

fornøyd, trett, sultent, har smerte, er lei 

seg etc.?

•
Lar barnet seg trøste av foreldrene og 

andre?

•
Hva gir barnet god trøst? 

•
Er det noe ved barnet ditt som bekymrer 

deg?

•
Gjennomgang av helseerklæringsskjema 

(Hvordan er barnets helse? (fysisk, 

psykisk)

•
Hvordan er barnets behov for søvn og 

hvile? Bleier, pottetrening, Mat

•
Nasjonalitet og livssyn

2. Hvilke tanker har dere om grensesetting?

Oppdatert 23.oktober 2012

Oppstartsamtaler i barnehagene – Fauske kommune 

SPØRSMÅL TIL OPPSTARTSAMTALER I FAUSKE KOMMUNE 

Disse spørsmålene er obligatoriske spørsmål ved oppstartsamtalen. De samme 

spørsmålene skal følges opp i en av foreldresamtalene hvert år, for å fange opp 

endringer rundt barnet.

Barn:

Hvem møtte:

Base/avdeling:

Dato:

Jeg samtykker i at gitte opplysninger følger barnet ved bytte av avdeling i samme barnehage JA / NEI  

Jeg samtykker i at gitte opplysninger følger barnet ved bytte av barnehage i kommunen
JA / NEI

Opplysninger oppbevares i låst arkivskap der pedagogisk leder og styrer har tilgang. 

BESKRIVELSE AV BARNET:

1. Hvordan vil du/dere beskrive barnet ditt? 

Hva er barnets styrker?

• Kan du/dere beskrive barnets personlighet 

/ væremåte 

• Gir barnet utrykk for når det er glad, 

fornøyd, trett, sultent, har smerte, er lei 

seg etc.?

• Lar barnet seg trøste av foreldrene og 

andre?

• Hva gir barnet god trøst? 

• Er det noe ved barnet ditt som bekymrer 

deg?

• Gjennomgang av helseerklæringsskjema 

(Hvordan er barnets helse? (fysisk, 

psykisk)

• Hvordan er barnets behov for søvn og 

hvile? Bleier, pottetrening, Mat

• Nasjonalitet og livssyn

2. Hvilke tanker har dere om grensesetting?

Oppdatert 23.oktober 2012

Oppstartsamtaler i barnehagene – Fauske kommune 

SPØRSMÅL TIL OPPSTARTSAMTALER I FAUSKE KOMMUNE 

Disse spørsmålene er obligatoriske spørsmål ved oppstartsamtalen. De samme 

spørsmålene skal følges opp i en av foreldresamtalene hvert år, for å fange opp 

endringer rundt barnet.

Barn:

Hvem møtte:

Base/avdeling:
Dato:

Jeg samtykker i at gitte opplysninger følger barnet ved bytte av avdeling i samme barnehage JA / NEI  

Jeg samtykker i at gitte opplysninger følger barnet ved bytte av barnehage i kommunen JA / NEI

Opplysninger oppbevares i låst arkivskap der pedagogisk leder og styrer har tilgang. 

BESKRIVELSE AV BARNET:

1. Hvordan vil du/dere beskrive barnet ditt? 

Hva er barnets styrker?

• Kan du/dere beskrive barnets personlighet 

/ væremåte 

• Gir barnet utrykk for når det er glad, 

fornøyd, trett, sultent, har smerte, er lei 

seg etc.?

• Lar barnet seg trøste av foreldrene og 

andre?

• Hva gir barnet god trøst? 

• Er det noe ved barnet ditt som bekymrer 

deg?
• Gjennomgang av helseerklæringsskjema 

(Hvordan er barnets helse? (fysisk, 

psykisk)

• Hvordan er barnets behov for søvn og 

hvile? Bleier, pottetrening, Mat

• Nasjonalitet og livssyn

2. Hvilke tanker har dere om grensesetting?

Oppdatert 23.oktober 2012

Oppstartsamtaler i barnehagene – Fauske kommune 

SPØRSMÅL TIL OPPSTARTSAMTALER I FAUSKE KOMMUNE 
Disse spørsmålene er obligatoriske spørsmål ved oppstartsamtalen. De samme spørsmålene skal følges opp i en av foreldresamtalene hvert år, for å fange opp endringer rundt barnet.

Barn: Hvem møtte:
Base/avdeling: Dato:

Jeg samtykker i at gitte opplysninger følger barnet ved bytte av avdeling i samme barnehage JA / NEI  
Jeg samtykker i at gitte opplysninger følger barnet ved bytte av barnehage i kommunen JA / NEIOpplysninger oppbevares i låst arkivskap der pedagogisk leder og styrer har tilgang. 

BESKRIVELSE AV BARNET:1. Hvordan vil du/dere beskrive barnet ditt? Hva er barnets styrker?
• Kan du/dere beskrive barnets personlighet / væremåte 
• Gir barnet utrykk for når det er glad, fornøyd, trett, sultent, har smerte, er lei seg etc.?
• Lar barnet seg trøste av foreldrene og andre?
• Hva gir barnet god trøst? 
• Er det noe ved barnet ditt som bekymrer deg?
• Gjennomgang av helseerklæringsskjema (Hvordan er barnets helse? (fysisk, psykisk)
• Hvordan er barnets behov for søvn og hvile? Bleier, pottetrening, Mat
• Nasjonalitet og livssyn

2. Hvilke tanker har dere om grensesetting?

Oppdatert 23.oktober 2012

Å samarbeide om barnet
- Det er bra at kommunen stiller de samme spørsmålene 
til alle foreldrene, mener Ole Ragnar og Elisabeth Norheim 
Jenssen. De tror at oppstartsamtaler er med på at de 
ansatte blir bedre kjent med både barnet og foreldrene.  

FAKTA

• Alle barnehager i Fauske kommune 
gir tilbud om oppstartsamtale

• Målet er at samtalen gjennomføres 
FØR barnet starter i barnehagen

• Det brukes et fast skjema i alle bar-
nehager, oppstartsamtaleskjema

• Foreldre får en folder med informa-
sjon FØR de kommer til samtalen

Det er kun de siste årene hun har hatt «oppstartsamtaleskjema» å forholde seg til.
- Jeg tror at det å ha et fast skjema er med på å gjøre foreldrene mer trygge på barne-
hagen, sier Lill Hansen. Det er hun som har hatt begge oppstartsamtalene med paret 
Elisabeth og Ole Ragnar Norheim Jenssen. Fra 2013 har hun brukt det nye skjema med 
faste spørsmål til alle foreldre. 
- Nå har vi en mer grundig gjennomgang med foreldrene og får på den måten god kjenn-
skap både til de voksne og barnet. Noe av det beste ved det nye skjemaet, er at vi kommer 
inn på ting som kan være vanskelige, blant annet psykisk helse. 

Trenger ikke svare
Hun sier at foreldrene får beskjed at de ikke trenger svare på disse spørsmålene, men 
at det er åpnet for det. Dette står også skrevet i folderen som deles ut før samtalen. 
- Vi ser at når de får tenkt litt, hender det stadig at de velger å snakke om det. 
Lill synes også det er fint at skjema tar for seg kosthold og fysisk aktivitet, søvn og 
grensesetting. 
- Det er viktig å vite hvor vi er, sånn at vi kan veilede og gi råd.

Kjenner navnet på katta
Pedagogen synes at spørsmålene åpner for mange gode samtaler man ellers ikke ville 
snakket om. Når foreldrene er trygge på barnehagen, åpner det gjerne for å snakke om 
andre ting. 
- Foreldre forteller også om både hunder og katter. Da kan vi snakke med barnet både 
om dette og forskjellige familiemedlemmer. 
Hun forteller at de aller helst skulle hatt samtalen før barnet starter i barnehagen, 
men dette har de ikke fått på plass ennå. 

LILL HANSEN:

Mange av spørsmålene 
åpner for gode samtaler
På de 17 årene Lill Hansen har jobbet i barnehage, har det blitt  mange 
oppstartsamtaler. Det opplever hun meget positivt. 

TEMA: OPPSTARTSAMTALEN
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Når vi treffer paret fra Valnesfjord, er 
Håvard kun få uker gammel. I tillegg har 
de Johannes på tre år og Sondre på to år. 
De kommer med mye skryt av barnehagen 
der de to eldste går, og håper at også min-
stemann kan få plass her. At barnehagen 
har gjennomført oppstartsamtaler begge 
gangene, tror det har vært med på å styrke 
samarbeidet om barna. 

Kan tilpasse
Kort tid etter at eldstemann begynte i 
barnehagen, ble de invitert til oppstartsam-
tale. Begge er lærere selv, og opptatt av 
godt samarbeid. 
- Med en slik samtale får de ansatte vise at 
de er interessert i å bli bedre kjent med oss 
og barnet. På den måten kan de tilpasse 
behovene. 

Alle får samme spørsmål 
Da Sondre skulle starte i barnehagen, 
hadde kommunen utviklet en egen 
samtale-mal. Dermed har alle foreldre det 
samme utgangspunktet når de kommer til 
samtale. 
De får også spørsmålene på forhånd. 
Elisabeth og Ole Ragnar synes dette er 
veldig bra. 
- Dette er den store forskjellen fra den før-
ste samtalen. Når man har et skjema, føler 
vi oss ikke mistenkeliggjort når vi kommer 
inn på de litt «vanskelige» spørsmålene. 

Må reflektere
Paret synes også det er fint å få fortelle 
om barnet på denne måten uten at det 
har noen foranledning. Måten samtalen 
blir gjennomført på, gjør at foreldrene må 
reflektere rundt ulike tema.

Ole Ragnar og Elisabeth Norheim Jenssen 
mener det er fint for foreldre å måtte reflektere 
rundt spørsmålene de får i oppstartsamtalen. 
Her med minstemann Håvard, kun få uker da 
bildet ble tatt.
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ÅPNINGSTID BIBLIOTEKENE

HOVEDBIBLIOTEKET PÅ FAUSKE
 Normal åpningstid
 Mandag  10:00- 19:00
 Tirsdag  10:00- 19:00
 Onsdag  10:00- 19:00
 Torsdag  10:00- 19:00
 Fredag 10:00- 15:00

BIBLIOTEKFILIALEN I SULITJELMA
 Stengt i skoleferien   
 Mandag  14.30-17.30
 Tirsdag  11.00-14.00
 Onsdag  17.00-20.00

BIBLIOTEKFILIALEN I VALNESFJORD
 Stengt i skoleferien   
 Onsdag  17.00-19.30
 Torsdag  12.15-16.00

Info finnes også på
www.fauske-bibliotek.no

KULTUR

”Foreldre kan sette på
  plaster hvis vi slår oss”

Thea Sofie (4), Mathea (5), Johan (4) og Anders (4) 
i Sulitjelma barnehage blir litt store i øynene når de
får spørsmålet om hva en forelder er? 
Men når de får tenkt seg om, kommer svarene …

Foreldre må jobbe sånn at vi skal få 
godteri. Når jeg blir stor skal jeg jobbe 
med lastebil og brannbil, for det skal 
jeg. Så skal jeg bo attmed lekeplass, 
fordi jeg vil det. 

JOHAN

Barn i Sulitjelma barnehage

Foreldre må lage mat. 
Når jeg blir stor skal jeg jobbe i 
barnehagen hele tiden. Og når jeg 
skal på fest, skal jeg flette håret.

THEA SOFIE

De må skifte på babyene, og de kan 
lage brød og kake og muffins. 
Det er godt. Og de kan legge oss og 
lese bok. Så kan de sette på plaster 
hvis vi har slått oss. 
Og vi kan få sitte på fanget hvis vi er 
lei oss. Hvis jeg blir foreldre og skal på 
fest, skal jeg ha på finkåpe og jakke. 
Når jeg blir stor skal jeg bli ballett-
danser og være barnehagetante. 

MATHEA
Foreldre må gå på jobb, og de må 
være flinke til å tjene penger. 
Hvis jeg blir forelder, kan jeg gå på 
fest og pynte meg. Da kan jeg ha på 
pappaparfyme. 
Så skal jeg jobbe med rør. Det har jeg 
lyst til. Sånn som pappa. 

ANDERS

Å lese handler om mer enn innholdet i 
selve boken. Gjennom lesestunden får 
barnet opplevelser og erfaringer som 
vil vare livet ut. Listen over gode grun-
ner til å lese med barn er uendelig; 
men de fleste kan kategoriseres i en  
av disse tre argumentene:

   - Lesing gir barnet bedre språk 

Antall ord barnet lærer henger nært 
sammen med antall ord du bruker 
sammen med det. Barn som leses for 
utvikler større forståelse for ord og 
øker også sitt eget vokabular.

   - Lesing etablerer ferdigheter 

Høytlesing hjemme er verdifull før-
skoletrening. Du er ditt barns viktigste 
lærer de første årene av barnets liv.

   - Lesing knytter tette bånd

Rita på 
biblioteket:

- Kom gjerne innom, sier de ansatte ved biblioteket på Fauske: fra v. Øyvind Eriksen, 
John Harry Nilsen og Rita Jørgensdatter (biblioteksjef ). FO
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HVA SKJER I BARNEHAGEN? 
Bli med på en spennende reise inn i en verden av 
kunnskap. I barnehagen er det alltid mye som skjer. 
Boken er en spennende beskrivelse av hva barna kan 
forvente å møte i en barnehage. 
Vi får høre om aktiviteter, spise- og soverutiner, utfluk-
ter og spill. Med få ord og forklarende bilder er dette 
den perfekte introduksjon til barnehagen.
 

LÆR OM MOTSETNINGER 
PÅ EN LEKENDE LETT MÅTE! 
Bamsen Viktor og vennene hans er lærerne i boken. 
Teksten er skrevet med lettleste blokkbokstaver. 
Boken har stive sider og har et hjul som hjelper barna 
med å velge riktige motsetninger til oppgavene i 
boken. Passer for barn fra 1-3 år.
 

EN UTROLIG OG FARGESPRAKENDE BOK 
OM KROPP OG BEVEGELSE FRA GENIALE 
ERIC CARLE. 
Med utgangspunkt i hvordan dyrene rører på seg, 
kan barn og den som leser for barnet, selv sparke, 
vrikke, klappe og bøye seg. Det er morsomt å utforske
 kropper – og kanskje vanskelig å sitte stille, mens      
det blir lest fra denne boka.
Eric Carles illustrasjoner bobler av livsglede. 
Her er barn i alle fasonger – og riktig mange spennen-
de og herlige dyr.
Eric Carle er mest kjent for boka «Den lille larven aldri-
mett» som har vært en bestselger i mer enn 40 år.

Denne gangen har vi valgt 
å anbefale disse tre bøkene:
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FRIVILLIGHET

«Min mamma»
Lill Natvig var der og kunne legge armen rundt Nadia Alriyashi da 
hun trengte det aller mest. Det førte til et helt spesielt vennskap.

DET HANDLER OM Å BRY SEG

Bestemor. Barna har fått ei «bestemor» i Lill Natvig, som gjerne oppfordrer andre til å bry seg. 
Det kan være veldig berikende. Fra v. Elin (2), Lill, Sara (6), Ahmed (1), Nadia og Mala (4). 

LYST TIL Å GJØRE EN FORSKJELL?

FAUSKE 
FRIVILLIGSENTRAL

Frivilligsentralen er en del av 
Kulturenheten i Fauske kommune. 
Ledelse av sentralen er lagt til eget styre 
(ikke-ansatte).

Vil du bli frivillig i noen av våre aktiviteter?
- Ta kontakt med oss!
 
Sjøgata 71 (v/ nedre torg)
ffvs@online.no 
75 64 50 08  /  481 25 449
Daglig leder Arnstein Brochs
 
Se også vår nettside: 
www.frivilligfauske.no 
Du finner oss også på Facebook på: 
Fauske Frivilligsentral

Nadia Alriyashi kom til Norge for 6 år si-
den. Det første året bodde hun på mottak i 
Bardu. I dag bor hun på Fauske med de fire 
barna i alderen 1 til 6 år. 

Et spesielt vennskap
Høsten 2013 gikk Lill tur med hunden. 
På kirkegården fikk hun se en ung dame 
som satt på en benk og gråt så inderlig. 
Lill vurderte situasjonen, men bestemte 
seg fort for å sette seg ned sammen med 
damen. Like naturlig var det å legge armen 
rundt henne. 
-  Har du det trasig?, spurte hun.  
- Jeg har ingen, svarte Nadja og ga uttrykk 
for at hun følte seg helt alene. Der og da 
oppstod et inderlig vennskap. For Nadia 
er dette kjærlighet. Hun omtaler Lill som 
«Min mamma».
- Det føles som om vi har hatt et liv 
sammen tidligere, sier Lill mens Nadia 
smiler fra øre til øre når hun ser bort på 
«sin mamma». 
- Det er som om jeg har vunnet i Lotto, 
fortsetter den jemenske kvinnen. Blikke-
ne deres møtes stadig. Med en gjensidig 
godhet.

- Lill betyr alt for meg
Nadia savner sin familie i Jemen, spesielt 
sin egen mor. Hun har ikke sett henne 
siden hun reiste til Norge. Det hun ønsker 
seg mest i verden er trygghet for sine barn. 
At barna skal lære om norsk kultur, for det 
er her de skal leve og bo. 
- Det betyr veldig mye for barna å ha en 
«norsk bestemor». Lill lærer dem mye om 
norske tradisjoner, forteller Nadia. Og bar-
na er tydelig trygge på sin norske «beste-
mor» og klatrer lett opp i fanget til Lill. 
- Når Lill blir eldre er det min drøm å kunne 
passe på henne. I min kultur respekterer vi 
de eldre og det er naturlig at de yngre tar 
vare på dem. De vet så mye mer om livet. 
De eldre viser vei og vi hører på hva de har 
å si. 

Berikende
De to damene sitter sammen i sofaen og 
holder rundt hverandre mens vi snakker. 
De forteller at de ofte sitter slik. Lill føler 
seg heldig. Og rik. 

- Det er veldig berikende å ha kontakt med 
Nadia og barna. Jeg lærer mye nytt, og føler 

at jeg har begynt på et nytt kapittel i livet. 
Et berikende kapittel. Jeg har rett og slett 
fått et bedre liv. Vi trenger hverandre, og 
jeg har noen som trenger meg og noen å 
bry meg om, sier Lill. 
Selv har Lill tre voksne gutter, men ingen 
av dem bor på Fauske. Til daglig bruker 
hun mye tid på hunden Milla Mari som var 
den som «førte» henne på kirkegården den 
høstdagen for halvannet år siden.

Lill oppfordrer gjerne andre til å ta kontakt 
med de som kommer fra andre land, og 
tenke på hvordan det er å være en ”som-
merfugl i vinterland”. Det handler om å 
tørre å bry seg.

Vennskap. - Det føles som om vi har hatt et 
liv sammen tidligere, sier Lill Natvig og holder 
rundt sin jemenske venninne, Nadia Alriyashi. 
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FRIVILLIGHET
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Sammen kan vi gjøre Fauske til en enda bedre oppvekstkommune
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- Godt jobba, Fauske. Og lykke til i det videre arbeidet, sier Torild Jakobsen, 
prosjektleder Fylkesmannen i Nordland. 

Gjennom magasinet «Foreldrestøtte» ønsker Fauske kom-
mune å belyse tilbudene og mulighetene som finnes både for 
foreldre, barn og fagfolk. Fylkesmannens satsing Vårres unga 
– vårres framtid spiller en viktig rolle i kommunens utviklings-
arbeid, og for magasinets innhold.

For å sikre en bedre etterlevelse av FNs barnekonvensjon hos 
kommunene i Nordland, har Fylkesmannen i Nordland laget en 
modell: «Vårres unga – vårres framtid. Modellen setter barnekon-
vensjonen på dagsorden i hele det kommunale apparatet, 
fra administrativ og politisk ledelse til de kommunalt ansatte. 

- Med «Vårres unga – vårres framtid» som en overordnet paraply, 
har kommunene sett at bedre samordning av tjenestene og god 
samhandling i enkeltsaker er nøkkelen for gode tjenester for våre 
barn og unge, forteller Torild Jakobsen hos Fylkesmannen i Nord-
land. Hun gir mye skryt til Fauske kommune som hun mener gjør 
et godt og grunnleggende arbeid her. 

- Fauske kommune har satt barnekonvensjonen 
på dagsorden, og gjør et godt og grunnleggende 
arbeid for å skape trygge oppvekstmiljø for barn 
og unge, mener Torild Jakobsen hos Fylkesman-
nen i Nordland som står bak «Vårres unga –  
vårres framtid».

FNs Barnekonvensjon

OM FNS BARNEKONVENSJON: 

Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor 
har de sine egne rettigheter uttrykt i barnekon-
vensjonen. Den gir barna de samme grunnleg-
gende rettigheter, uansett hvem de er og hvor 
de bor. Rettighetene er politiske, økonomiske, 
sosiale og kulturelle og gjelder alle under 18 år, 
uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, 
religion, kultur. Konvensjonen bygger på prinsip-
pet om at barnets beste alltid skal komme først i 
alle situasjoner, over alt. 

KILDE: FN-SAMBANDET HTTP://WWW.FN.NO

Vårres unga –vårres framtid
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