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NOU 2010:8 Med Forskertrang og lekelyst vurderer i tillegg til forhold knyttet til barns utvikling og
pedagogiske behov, også en rekke forhold knyttet til den moderne familiens situasjon som har stor
betydning for førskolebarns utvikling. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) legger vekt på
helheten i barnefamilienes situasjon, og betydningen av å bruke den kompetansen
familievernkontorene har i forhold til familier med barn i førskolealder.

2.1.1 Barns rettigheter og behov, 2.2.1 Omsorg. Direktoratet vil understreke betydningen av
utvalgets omtale av tilhørighet og omsorg. Vi har nå en situasjon hvor snart alle landets ettåringer er i
barnehage. Dette vil i seg selv representere en stor og ny utfordring for barnehagene. Tilbudene for
denne aldersgruppen være klart annerledes enn for 3-5-åringene. Barnehagene må ha som primær
oppgave å sikre trygg tilknytning for de minste barna, noe som er av fundamental betydning for barnas
videre utvikling. Dette vil kreve en egen type kompetanse. Bufdir slutter seg derfor til at det skal være
klare krav til andel ansatte med førskolelærerutdanning, og til formelle krav til kompetanse for
assistene. Bufdis vil også påpeke at den nye situasjonen med de mange ettåringer også bør være
utgangspunkt for hvordan tilbudene organiseres (små enheter, få og stabile voksne omsorgspersoner
osv).

2.1.2 En mangfoldig og sammensatt barnegruppe, side 18: Bufdir støtter utvalgets vurdering vedr.
barns emosjonelle helseproblemer. Familievernet har de siste årene utviklet betydelig kompetanse på
familier med høyt konfliktnivå og problemer knyttet til vold, rus og langvarige problemer etter
samlivsbrudd, og vil her kunne være en bidragsyter til å løse slike problemer, i samarbeid med andre
tjenester.

5.3  Personalet i barnehagen.  I tillegg til bruk av ICDP-programmet som metode for
foreldreveiledning, blir programmet i stor grad benyttet også som veiledningsmetode for ansatte i
barnehagene, for å sikre god kvalitet på samspillet mellom ansatte og barn i barnehagene, jfr. NOU
side 115-116.
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9.1 Hovedutfordringer. Bufdir legger også stor vekt på at både barnevernet og familievernet blir
trukket inn i et bredt, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, særlig knyttet til barns reaksjoner på
samlivsbrudd, barnefordeling og samvær etter brudd, samt problemer knyttet til vold i nære relasjoner.
Det er viktig å se familiens situasjon i en helhetlig sammenheng, ikke minst av hensyn til små barn.

10.4 Foreldreveiledning. Bufetat har gjennom sitt opplæringstilbud om ICDP-kompetanse medvirket
til at 103 kommuner og 14 bydeler i Oslo har fått denne kompetansen (ikke bare
15  kommuner som det er fremstilt i NOU 2010:8). De fleste kommunene gir tilbud i
basisprogrammet, mens 23 kommuner har kompetanse i varianten som er tilpasset for
minoritetsspråklige foreldre. Målsettingen er at ansatte i alle landets kommuner på sikt skal få tilbud
om kompetanse i Program for foreldreveiledning/ICDP-programmet. Programmet er i tillegg til de
målgruppene som allerede er nevnt, også tilpasset for fosterforeldre. Trondheim er eksempeI på en
kommune som har satset på å gi tilbud om foreldreveiledning i grupper for foreldre, og har i stor grad
skolert bamehageansatte til å bli sertifiserte ICDP-veiledere.

10.7 Utvalgets vurderinger. I likhet ved utvalget, slutter Bufdir seg til Østberg-utvalgets forslag om
at foreldreveiledningsprogrammet ICDP skal være tilgjengelig i alle kommuner.

12.3.2 Samarbeid med foreldre. Utvalget foreslår at det bør opprettes en foreldreportal på internett
med informasjon barnehagens tilbud. Bufdir vil til dette opplyse at direktoratet arbeidet med utvikling
av nettportalen familie.no, som skal være i drift fra 2012 (ersatter det nåværende nettstedet
familienettet.no). Foreldreveiledning vil  være bIant temaene som får en bred dekning på dette nye
nettstedet. Det er viktig at det offentlige samordner informasjonstiltakene overfor befolkningen best
mulig. Det bør derfor vurderes om nettsiden familie.no også kan dekke det informasjonsbehovet
utva1get her peker på.

12.8 Kunnskap om banehagens betydning. Utvalget skriver at virkningen av
foreldreveiledningsprogrammet (blant annet ICDP) ikke er godt nok dokumentert. Det kan til dette
opplyses at en treårig evalueringstudie av ICDP-programmet, på bestilling av BLD, nå er i en sluttfase,
og rapport forventes å foreligge med det første.
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