FET KOMMUNE

Rådmannskontoret

Foreldre og foresatte med barn i barnehage i Fet

Deres ref.:/deres dato:
/

Vår ref.:
2016/1772-20/JUHA

Arkivkode:

Dato:
11.01.2019

Informasjon til foreldre og foresatte om Tidlig Trygg i Fet
Fet kommune har en klar målsetning om at barnehagene i kommunen skal gi et godt tilbud til alle barn.
Som en del av dette arbeidet startet kommunen opp Tidlig Trygg i Fet i 2016.
Målet med prosjektet er at barn som har behov for ekstra utviklingsstøtte skal få hjelp så tidlig som mulig,
fra barnehagen og/ eller i samarbeid med hjelpetjenestene (helsestasjon, pedagogisk-psykologisk tjeneste og
barnevern). Prosjektet skal også hjelpe barnehagene med å arbeide mer systematisk, dvs. gi barnehagen økt
kompetanse i å identifisere risiko og igangsette utviklingsstøttende tiltak for alle barn i barnehagen.
Prosjektarbeidet gjennomføres ved at representanter fra de tre hjelpetjenestene kommer ut i barnehagene og
observerer barnehagens organisering, personalets arbeid med barna og enkeltbarn. Disse teamene kaller vi
«Tidlig Trygg team». I etterkant møter Tidlig Trygg teamet de ansvarlige i barnehagen for tilbakemelding og
diskusjoner om forbedringspunkter vedrørende barnehagens organisering av arbeidet, barnegrupper og
enkeltbarn. Eventuelle tiltak for enkeltbarn avklares mellom barnehage og barnets foreldre/foresatte.
Det å etablere et nært samarbeid mellom foreldrene, barnehagen og hjelpetjenestene vil styrke kvaliteten på
arbeidet i barnehagen og gi foreldrene økt trygghet i forhold til at barnet får en god og trygg hverdag i
barnehagen som fremmer utvikling.
I prosjektarbeidet har Fet kommune bistand og oppfølging fra Øyvind Kvello, professor i
utviklingspsykologi ved NTNU. Styrerne og de pedagogiske lederne i kommunale og private barnehager har
deltatt på kursing med Øyvind Kvello. Siste kurs ble gjennomført november 2018. I 2018 ble det også
gjennomført kurs for assistenter og barne – og ungdomsarbeidere.
Rådmannen viser ellers til informasjon fra barnehagene i forkant av gjennomføring av observasjoner i den
enkelte barnehage.
Ta gjerne kontakt med styrer dersom du/dere ønsker mer informasjon om prosjektet.
Med hilsen
Lars Andreas Uglem
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Plan for gjennomføring av Tidlig Trygg teamene inn i barnehagene i 2019
Tidlig Trygg Team inn i barnehagene i 2019
Januar, uke 5

Ramstadskogen barnehage

Mars, uke 10

Tienbråten barnehage

April, uke 14

Nerdrumshagen barnehage

Juni, uke 23

Sommerly barnehage

September, uke 38

Garderåsen barnehage

Oktober, uke 43

Fetsund barnehage

November, uke 46

Læringsverkstedet Østersund
Idrettsbarnehage

Desember, uke 50

Nygård /Dalen

