
BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS- RANDABERG KOMMUNE 

Tiltak 7-16 år 

 

Navn på tiltaket: 

Grupper til barn med 2 adresser 
 

Nivå:  
Tilbys til alle barn i aktuelle klasser, som har 2 adresser. 

Aktuelle aldersgruppe: 
5. – 7.klasse 

 

Omfang: 
6 samlinger i forlengelsen av skoledagen.  

Kontaktperson i tjenesten: 
Allaug Ulevåg Oksum 

Beskrivelse av tiltaket: 
 
Samtalegrupper for barn som har foreldre som bor hver for seg. Foreldrene må samtykke til at barna er med.  
 
 

 

Navn på tiltaket: 
 

COS (Circle Of Security) 
 

Nivå:  
 

Aktuelle aldersgruppe: 
Foreldre med barn i alderen 0-12 år  
 

 

Omfang: 
Programmet strekker seg ca. 10 ganger – 1,5 time per gang – i grupper eller som 
individuell veiledning.  

Kontaktperson i tjenesten: 
Mary Ann Nilsen 
 



Beskrivelse av tiltaket: 
 
Circle Of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse 

behovene. Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan 
også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine. 
 
Tema som inngår i COS er:  

- Gjennomgang av COS-sirkelen knyttet til barn og foreldres dagligliv 

- Barnets følelser og hvordan den voksne kan forstå og møte disse 

- Hjelpe omsorgspersonene til å utforske sin egen sårbarhet, omtalt som «Shark music» (Gjennom «Shark music» inviteres foreldrene til å utforske egne 
vansker i relasjonen til barnet, ta ansvar for egen omsorgsrolle og hvordan en kan «reparere» negative samspillssekvenser.  

 
 

 

Navn på tiltaket: 
 

ICDP (International Child Development Programe) 
 

Nivå:  
 

Aktuelle aldersgruppe: 
Foreldre og omsorgspersoner i alle aldre 
 

 

Omfang: 
8-12 gruppemøter 
 

Kontaktperson i tjenesten: 
Mary Ann Nilsen 
Jofrid Reilstad 

Beskrivelse av tiltaket: 
 
Målsetning om å understøtte og fremme psykososial omsorgskompetanse hos personer som har ansvar for barn. Videre er målsetningen å forebygge psykososiale 
problemer blant barn og unge gjennom å støtte og styrke foreldre og andre omsorgspersoner i deres omsorgsrolle og å fange opp de foreldrene som har større 
utfordringer enn andre.  
 
 
Temaer:  



- Den emosjonelle og ekspressive dialog 
- Den meningsskapende og utvidende dialog 
- Den regulerende og grensesettende dialog 

 

 

Navn på tiltaket: 

PCIT (parent-child-ineraction-therapy) 
Nivå:  
 

Aktuelle aldersgruppe: 
 
Foreldre med barn i alderen 2-7 år 

 

Omfang: 
 
To faser, en barneledet (BLI) og en foreldreledet (FLI), med veiledning ukentlig 
og hjemmetrening med fem minutter lek hver dag.  

Kontaktperson i tjenesten: 
Mary Ann Nilsen 
 

Beskrivelse av tiltaket: 
 
Målet med PCIT er å endre mønsteret i samspillet mellom barn og foreldre. Veiledningen foregår med foreldre og barn sammen i lek.  
 
Mål i BLI-fasen: 
Styrke relasjon mellom foreldre og barn. Foreldre skal her trene på ferdigheter som å gi barnet spesifikk ros, beskrive barnets atferd og svare på barnets utsagn. 
Foreldre skal unngå å stille spørsmål, gi instrukser og kritikk. Effekten av dette er at barnet lærer å bedre sin språklige utvikling og selvfølelsen blir styrket.  
 
Mål i FLI-fasen: 
Her lærer foreldrene om grensesetting. Foreldrene trener på å fremstå som forutsigbare, rolige og trygge voksne i utfordrende situasjoner med barna. 
 

 

 



Navn på tiltaket: 

rePulse (styr dine impulser) 
Nivå:  
 

Aktuelle aldersgruppe: 
Alle  
 

 

Omfang: 
Ca. 1 time hver uke i ca. 10 uker.  

Kontaktperson i tjenesten: 
Ronny Hansen 

Beskrivelse av tiltaket: 
 
rePulse er en etablert treningsmetode for den som har vansker med å kontrollere sine impulser. Målet med rePulse er at en skal kunne bestemme over egen 
«fjernkontroll», og kan velge hvilken kanal som skal være på. Mer informasjon på www.repulse.se  
 
 

 

 

 

 

Navn på tiltaket: 
 

DUÅ 

Nivå:  
 

Aktuelle aldersgruppe: 
2-12 år 

 

Omfang: 
Universalgrupper (2-8 år) 7-8 samlinger à 2 timer 
Førskolealdergruppe (3-7 år) 15-18 samlinger à 2 timer 
Skolealdergruppe (6-12 år) 15 samlinger à 2 timer 

Kontaktperson i tjenesten: 
Bente Serigstad 
Cathrine Immerstein Lid 

http://www.repulse.se/


Beskrivelse av tiltaket: 
 
Kurset er rettet mot foreldre/foresatte som synes grensesetting og samarbeid med barnet kan være utfordrende, og ønsker å lære mer. Kurset har blant annet 
fokus på hvordan man skal bygge gode relasjoner, slik at man lettere kan møte daglige utfordringer. 
Foreldrekurset vektlegger foreldreferdigheter som fremmer selvtillit og samarbeid hos barn. Dette programmet har gjennom forsking vist at det: 

• Styrker forelderferdigheter 
• Øker barnas sosiale kompetanse og ferdigheter 
• Reduserer uønsket atferd 

Samlingene består av kursopplegg for foreldre/foresatte til ca. 6 barn. Foreldreprogrammet starter med bevisstgjøring i hvordan foreldre kan bygge gode relasjoner 
med sitt barn gjennom lek, positiv oppmerksomhet, ros og belønning. Programmet omhandler også grensesettingsstrategier. 

Programmet består av gruppediskusjon, praktiske øvelser, videoeksempler og hjemmeoppgaver. 
 

 

 

 

 

 


