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I C D P  N O RG E  

Styrets sammensetning  

Fra årsmøtet mai 2019  

Styreleder: Heidi Westborg Steel 
Styremedlem: Marianne Fjetland 
Styremedlem: Eli Østberg Baardseth 
Styremedlem: Lars Semmerud 
Styremedlem: Elisabeth Hellzén  
Styremedlem: Silje Bjørnstad Holter 
Varamedlem: Ingebjørg Myhr 

Ansatte  

Wenche M. Heia Undrum er ansatt i 10 % stilling hos ICDP Norge som administrasjonskonsulent. 
Stillingen er lønnet med fast honorar. Wenche har hjemmekontor. Hun har kontakt med regnskapsbyrå, 
administrerer veileder- og treneroppdrag, besvarer e-post og annet forefallende administrativt 
kontorarbeid.  
Heidi Westborg Steel har fungert som ulønnet arbeidende styreleder og var prosjektleder for IMDi 
prosjektet ICDP Norge mottok midler fra.  
 

SAMMENDRAGSRAPPORT 2020  

Årsrapport 2020 sammendrag  

Året startet godt med en planlagt strategisamling på Olavsgården hotell der styret sammen la rammene for 

en strategi for 2020-2024. Vi fikk tid til å bli bedre kjent med hverandre og kunne se ICDP i lys av både dets 

historie og la visjoner for fremtiden. Vi dykket inn i både sterke og svake sider, så på verdiene og la rammene 

for en strategi sammen.  

Så ble Norge og verden nedstengt og det ble ikke mulig å møtes fysisk resten av året. Alle styremøter ble 

holdt som planlagt, men digitalt. På grunn av situasjonen ble 2020 året da ICDP hadde fokus på hvordan 

digitalisering kunne bli et verktøy for foreldreveiledning både under pandemien, men også fremover.  

ICDP Norge søkte midler fra IMDi og fikk jobbet med tjenestedesignere i Halogen om digitalisering. 

Spørsmålet var om det er mulig å ha ICDP-foreldregrupper digitalt. Det har vi fått bekreftet, men under en del 

forutsetninger for å være sikker på at vi ikke mister ICDP-magien som ligger i nærkontakt. Vi ser at det krever 

at veiledere er trygge nok på den tekniske basen, for at denne annerledes plattformen blir pedagogiske riktig 

utnyttet. Det krever også at deltagerne har godt nok teknisk utstyr og er trygge nok på det digitale – særlig 

hvis språk er en barriere.  

ICDP Norge fikk i tillegg midler til å lage ICDP-videoen «Når verden oppleves usikker» som i 2021 også er 

oversatt til somali og arabisk. Videoen har hovedfokus på situasjonen under pandemien, men teksten kan 

overføres til andre situasjoner når livet blir krevende. Vi har spredt den til kontakter og sosiale medier, og 

den skal ikke minst kunne brukes i pågående grupper.   
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Digitalisering har også vært det viktigste samarbeidspunktet med Bufetat/Spisskompetansemiljøet for 

foreldrestøtte (SKM) i 2020. SKM har i løpet av året utviklet en felles digital ICDP plattform og ressursbank. 

SKM og ICDP Norge har samarbeidet og delt erfaringer både om plattformen og om muligheter og 

utfordringer ved digitalisering av veileder-opplæring og ICDP-grupper.  Vi har utviklet felles midlertidige 

kriterier.  

ICDP Norge har i 2020 blitt en medlemsorganisasjon. Årsmøtet i 2021 er første årsmøte der alle aktive har 

mulighet og en formell kanal for å involvere seg og bli hørt. Dette betyr at ICDP Norge i 2020 har gått til 

anskaffelse av en medlemsdatabase som vil gi mulighet til mer ryddig kommunikasjon med de som ønsker 

det.  

ICDP Norge gjennomførte i høst også en større konferanse - «Parents of the world» - om foreldreskap i 

bistanden med deltagere fra hele verden der både utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og representanter for 

WHO i Geneve, ICDP Nepal, ADRA og Redd Barna deltok. Dette var et samarbeid med Universitetet i Bergen, 

SOS Barnebyer, Forut, HimalPartner, ADRA og Redd Barna.  

 

Annual report -  Abstract  

The year started well with a planned strategy workshop at Olavsgården hotel, where we worked on a frame 

strategy 2020-2024. The board had time to get to know each other better and could make visions for the 

future based on ICDP’s history. We dived into both strong and weak sides of the organisation, looked at 

values and made a frame-strategy together.  

Then Norway and the rest of the world got shut down, and we could no longer meet physically for the rest of 

the year. All the board meetings did however go as planned digitally. 2020 thus became the year where ICDP 

Norway had its focus on if and how digitalization could be a tool for parenting guiding in the future. 

ICDP Norway applied for funds from Directorate of Integration and Diversity (IMDi) and had the possibility to 

work with the service-development company, Halogen, on digitalisation of ICDP-groups. Our task was to see 

if and how it could be possible to conduct ICDP-groups virtually. The pilot project confirmed this. However, 

we identified preconditions to ensure the ICDP-magic that comes with actual presence. We see that it 

demands that the facilitators are technically comfortable enough to take on the challenge of ensuring the 

pedagogic elements on this new platform. It also requires that the participants have minimum technically 

equipment and are technically comfortable – especially if there are language barriers in addition.  

ICDP Norway also received funding to make an ICDP video “When the world feels insecure”. The video comes 

with English subtitles, but also with voice-over in Somali and Arabic. The video’s focus is on the situation 

under the pandemic in a Norwegian context, but the text can be transferred into other situations when a 

family feels that life is demanding. The intention is to spread the video via contacts and social media, but 

most importantly that it can be used in conversations in ongoing groups as it is directly linked to ICDP 

themes.  

Digitalisation has also been an important area of collaboration between ICDP Norway and the Norwegian 

Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir) in 2020 as part of our agreement. SKM has 

developed a digital ICDP platform, including a resource bank, and conducted facilitator trainings for the 

introduction program for refugees through IMDi. ICDP Norway and SKM have collaborated and shared 

experience concerning the platform, and the possibilities and challenges with digital trainings and ICDP-

groups. We have jointly developed preliminary criteria on an extra-digital training component for facilitators 

and trainers.  
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ICDP Norway decided during 2020, to become a member organisation. The annual meeting in 2021 is the first 

meeting where active ICDP engagement, has a channel to be involved and be heard. This means that ICDP 

Norway during 2020 has bought a member database system that will increase the possibilities of more 

structured communication with members and others.  

ICDP Norway also arranged a conference «Parents of the world» on parenting in development assistance with 

global participation. The Norwegian Minister of Development, Dag-Inge Ulstein and a representative from 

WHO in Geneva were present. In addition to ICDP Nepal, ADRA Norway and Save the Children Norway. This 

was a collaboration between the University of Bergen, SOS Children’s Village, Forut, HimalPartner, ADRA 

Norway and Save the Children Norway.  

STYRETS ARBEID 

Styremøter 2020  

Møtevirksomhet 2020  Sted: 

15. januar 2020 Styremøte Helseetaten  

7.-8. februar 2020 Styremøte 

Strategisamling  

Olavsgården 

24. mars 2020 Styremøte Digitalt 

5. mai 2020 Styremøte Digitalt 

10. juni 2020 Styremøte 

Årsmøte 

Digitalt 

Juli 2020 Ekstraordinært Styremøte Pr. E-post 

20. august 2020 Styremøte Digitalt 

22. september 2020 Styremøte Digitalt 

9. november 2020 Styremøte Digitalt 

Viktigste styresaker  

Styret i ICDP Norge behandlet 75 saker i løpet av 2020. Her er noen av de viktigste sakene.  

1. Styret vedtok at ICDP Norge skulle bli en demokratisk medlemsorganisasjon. Årsmøtet reviderte 

medlemsparagraf §4 og styret vedtok en årlig medlemskontingent på kr. 300. Vi gikk til 

anskaffelse av Cornerstone medlemsdatabase. Verving av medlemmer er blitt gjort på SKMs 

trener konferanse og i sosiale medier. Styret oppnevnte en egen valgkomité med mandat å finne 

styrekandidater til årsmøtet 10. juni 

 

2. Strategi-arbeid startet i 2019 før styret møttes på Olavsgården i februar 2020 til en inspirerende 

strategisamling. Dette gav et godt grunnlag å jobbe i praksis utfra. Derimot ble prosessen med 

strategidokumentet utsatt flere ganger og blir ikke avsluttet før i 2020. Med bakgrunn i notatene 

for arbeidet på Olavsgården, landet vi likevel en handlingsplan og et årshjul for 2021.  

 

3. Det ble vedtatt en øning av satser for honorar/lønn for ICDP-trenere og seniortrenere med 5 % 
som gjelder fra 01.01.2021. 
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4. ICDP Norge og SKM har arbeidet med og godkjent retningslinjer for samarbeid. Dette ble en 
viktig og klargjørende prosess.  

 

5. ICDP Norge søkte IMDi om koronainformasjonmidler til minoritetsbefolkningen. Dette gav 
muligheter til å jobbe med digitalisering av ICDP-grupper og en egen koronainformasjonsvideo 
basert på den vi utviklet på egenhånd under den første nedstegningen i mars 2020.  

 

6. På initiativ av Marianne Fjetland som utviklet ICDP Hus-konseptet, takket styret henne og vedtok 
at ICDP Huset eies av ICDP Norge som en del av ICDP Programmet.  

 

7. Vi begynte å arbeide med et ICDP Norge seminarer konsept der veiledere, trenere, foreldre og 
andre vil kunne bli invitert.  

 

8. Vi innledet et formelt samarbeid med Selvhjelp Norge i løpet av 2020 som i samarbeid med 
Helseetaten i Oslo fikk gitt opplæring til noen igangsettere og har startet med å tilby konseptet 
inn IMDi prosjketet til ICDP Norge.  

 

9. ICDP Norge etablerte et Fagutvalg som ikke startet opp før 2021. 

 

10. ICDP Norge styret inviterte Line Constanse Holmsen og Sigrid Hoen til å presentere ICDP i 
Eldreomsorg med mål å foreta en formell godkjenning i 2021.  

 

11. Styret startet å se på mulighetene for å sette sammen en forenklet litteraturoversikt.  

 

12. Styret lagde enkle kjøreregler for samarbeid i styret. 

 

13. Styret vedtok at alle ansettelser i ICDP Norge må vedtas av styret etter at det er behandlet av en 

oppnevnt ansettelsesgruppe.  

 

14. ICDP Norge sendte på Norads oppfordring et notat til Norad om mulig ICDP satsning. Denne ble 

likevel ikke inkludert i deres handlingsplan for ikke-smittsommesykdommer og mental helse.  

 

15. ICDP Norge skrev under på et policy dokument fra ICDP International som var et FN-krav for å sikre 

vern mot seksuell utnytting og overgrep. 

 

16. ICDP Norge sendte en henvendelse til ICDP International styret om nasjonale organisasjoners 

suverenitet. Dette var blant annet et viktig tema blant de nordiske organisasjonene. 

 

Faste oppgaver  

 2020 

Budsjett/regnskap/administrasjon Wenche og Heidi 

Samarbeidsmøtene med SKM Eli, Marianne og Heidi 

Informasjonsgruppa Lars og Marianne 
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Fagutvalg Eli, Heidi, Ingebjørg, 

Marianne og Silje 

Organisasjonsutvalg Heidi, Eli og Silje 

Samfunnsansvarsgruppa Heidi og Lars 

Representant i styret i ICDP-Norden Elisabeth 

Internasjonalt utvalg Heidi, Elisabeth og 

Silje 

IMDi Koronaprosjektgruppe Heidi, Eli og  

Anastasia Fedotova 

Valgkomité Elisabeth, Grete Flakk 

og Line Moldestad 

 

ARBEIDSOMRÅDER 

Administrasjon  

ICDP Norge har fortsatt avtale med Pricewaterhouse Cooupers Accounting AS (PWC). Vi bruker deres 

faktureringssystem og de fører regnskap etter innsendte bilag hver annen måned.  

For 2020 er det er registrert 8 nye oppdrag av noe forskjellig størrelse. Sammen med IMDi Koronaprosjekt 

utgjør det de viktigste kildene til ICDP Norges inntekter.  

Saker i løpet av året:   

• Salg av minoritetsheftet og DVD er avviklet da det ikke er registrert salg siden 2019. 

• Medlemsorganisasjon ble vedtatt og avtale med Cornerstone ble inngått i november 2019.  

• Adm-følger opp innmeldingene.  

Medarbeideromsorg /sosialt  

Sosialkomiteen i ICDP har ikke avholdt noen sosiale arrangement i 2020. Dette skyldes at det grunnet korona 

pandemien ikke har vært mulig å treffes fysisk. Vi har drøftet ulike andre former for sosiale aktiviteter, men 

har kommet til at vi ønsker å vente med sosial arrangement til vi kan treffes fysisk. 

Informasjon  

Det ble nedsatt en Infogruppe som består av Marianne Fjetland, Per Øyvind Fredin, og Lars Semmerud. Lars 

Semmerud har vært Web-redaktør i 2020. 

Ved årsskiftet 1.1.2020 hadde facebook-siden ca. 500 likere, og 31.1.2020 hadde siden 828 likere. Det vil si en 

stigning på ca. 330 likere. I tillegg til at siden blir fulgt av flere, oppnår også organisasjonen styrket synlighet 

med populære innlegg som vises i økte antall likere, delere og økt rekkevidde. De fleste som liker siden er 

kvinner i alderen 35-44 (30 %), etterfulgt av kvinner i alderen 45-54 (25 %).  

SIRKEL 3 
SIRKEL 2 

SIRKEL 1 

https://www.facebook.com/NorgeICDP
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Grafen over tegner stigningen på antall likere i løpet av perioden. Større grad av stigning på tidslinjen er 

markert med rød sirkel.  

I midten av mars (Sirkel 1) må stigningen sees i sammenheng med innlegget «Råd til foreldre med barn og 

unge i disse koronatider». For å publisere denne videoen ble det opprettet en Youtube-konto. På Youtube har 

denne videoen blitt sett ca. 1600 ganger. Med denne videoen ble 658 facebook-profiler nådd. Veilederen som 

ble publisert i etterkant av publikasjonen nådde 682 facebookprofiler.  

29. oktober (Sirkel 2) sendte ICDP Norge direkte webinar om foreldres rolle i utviklingsarbeid. Denne 

konferansen på zoom nådde 4900 facebookprofiler.  

I desember (Sirkel 3) løftet videoen «Når verden oppleves usikker» rekkevidden for ICDP Norge, ettersom den 

nådde ut til ca. 19500 facebookprofiler, og ICDP Norge økte stigningsverdien ytterlige med tanke på antall 

som liker ICDP Norge på Facebook.  

Av andre innlegg som synliggjorde seg var innlegget «Gratulerer alle foreldre med FNs foreldredag» 1. juni. 

Oppsummert er året 2020 hittil den sterkeste årsperioden for ICDP Norge med tanke på å fremme og 

synliggjøre seg på Facebook og på nett.  

ICDP Norge blir med sine tre mediekanaler eksponert for et større publikum, og får større bredde og 

rekkevidde. Vi ser at flere privatpersoner og organisasjoner deler våre nyheter på nettsiden, og våre 

statusoppdateringer på Facebook. Info-arbeide i 2019 har bestått av: Facebook-side, nettside og Youtube-

kanal 

Videre utvikling for nettsidedomenet icpd.no   

ICDP Norge har lansert seg som en medlemsorganisasjon på facebook og nettsiden. Det bør vurderes et bytte 

av nettsideleverandør, ettersom One.com, som stiftelsen benytter på nåværende tidspunkt har redusert 

support/kundeservicetjeneste for Wordpress. Vi kan anbefale Ludensgruppen sin nettsideløsning Rubics, som 

passer de aller fleste norske bedrifter, både med og uten nettbutikk.  

Samarbeid med SKM og BUFdir.  

https://www.youtube.com/watch?v=HZvkbBjB8q4
https://www.icdp.no/
https://ludensgruppen.no/
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Med bakgrunn i samarbeidsavtale fra 2008 har ICDP Norge og Bufdir/Spisskompetansemiljøet for 

forebygging og foreldrestøtte i Drammen, jevnlige samarbeidsmøter der man behandler saker som har felles 

interesse og noen arbeidsmøter. Heidi, Eli og Marianne deltar for ICDP Norge i møtene med SKM.  

Møtevirksomhet 2020  Sted: 

16.01.2020 Samarbeidsmøte med SKM Helseetaten 

24.03.2020 Arbeidsmøte med SKM Digitalt 

06.05.2020 Samarbeidsmøte med SKM Digitalt 

23.-24.9.2020 Bufdirs ICDP-trenerkonferanse Oslo/Drammen/Digitalt 

06.10.2020 Arbeidsmøte med SKM Digitalt 

20.11.2020 Samarbeidsmøte med SKM Digitalt 

 

BUFdir inviterer i tillegg til jevnlige møter med sivilt samfunn Heidi og Eli møter i disse. 

Saker som har vært på dagsorden:  

• Utvikling av en ICDP plattform og ressursbank 

• Digitalisering av veilederopplæring og foreldregrupper – inkludert midlertidige retningslinjer for 

digitale ICDP-grupper og digitale ICDP veilederopplæring. 

• Sertifiseringskravene av veilederopplæring - utsatt 

• Retningslinjer for samarbeid mellom ICDP Norge og SKM 

• Om utvikling av ICDP grupper til ungdomsforeldre med bruk av elementer fra Tuning in to Teens – lite 

aktivitet i 2020. 

• Diskusjon rundt ICDPs rolle og plass i PIRM studie som får midler fra Kavlifondet 

Digitalisering av ICDP  

Prosjektgruppa bestod av Heidi og Eli fra styret, i tillegg til Anastasia Fedotova og Helen Christie. 

ICDP Norge søkte og ble tildelt midler fra IMDI med formål om å nå ut til innvandrere med informasjon om 

korona. Midlene ble brukt til å utvikle en digitalt veileder, med utvikling av sensitiviseringsøvelser tilpasset en 

digital plattform, samt lage en film med de 8 teamene for godt samspill; «Når verden oppleves usikker». 

Digitaliseringen ble gjort i samarbeid med Halogen, firma for tjenestedesign, i en ukes sprint. Filmen ble laget 

i samarbeid med Cynergi. Den foreligger så langt på norsk med norsk og engelsk undertekst. Det kommer ut 

på somali og arabisk i 2021.  

I et samarbeid med SKM ble det besluttet at det skal gis 3 timers opplæring til veiledere for at den digitale 

veilederen skal kunne brukes på en faglig god måte. 37 veiledere deltok i denne opplæringen i 2020. Det var 

Eli og Anastasia Fedotova som stod for opplæringen på Teams. Viser til egen rapport inkludert 

evalueringsrapport om prosjektet.  

Nordisk samarbeid  

Medlemmer i nordisk gruppe: Annelie Waldau Bergman fra Sverige, Thomas Hemstad SKM, Anne Linder og  

Anette Groth representerer Danmark Elisabeth Hellzen Norge og Pamela Antila Finland. Marianne Fjetland 

har fungert som vara. Styreleder Heidi Westborg Steel har deltatt på begge møter i forbindelse med saker 

knyttet til ICDP International.  
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Aktivitetene i ICDP Norden har i 2020 vært preget av pandemien. Det har vært avholdt to styremøter et i mai 

og et i oktober. Begge ble gjennomførte digitalt.  

Planlagt møte 25.-26.oktober i Stockholm ble avlyst. Konferanse med Kenneth Gergen som var planlagt til 

mai 2021 har blitt flyttet til høsten 2021. Dato er ennå ikke avklart.  

Et tema som har vært diskutert har vært de nordiske landenes suverenitet i forhold til ICDP International.. 

Problemstillingen kom opp etter at en opplæring i Finland ble utkonkurrert av ICDP International som la seg 

på en lavere pris. Dette oppleves som en prinsipielt viktig sak som bør ivaretas.  

Internasjonalt  engasjement  

ICDP Norges internasjonale utvalg hadde 5 møter.  Sakene som har vært oppe i møtene har vært: 

• Godkjenning av undervisningsmaler i powerpoint for internasjonal opplæring gjennom norske 
trenere. 

• Samtaler rundt opplæringsløp. 

• Samtaler rundt Kriterier for oppstart i et land. 

• Digital nettverkssamling i april for trenere og organisasjoner som har, har hatt eller planlegger et 
ICDP engasjement internasjonalt. Tilstede var trenere og organisasjoner med involvering i Nepal, 
Kina, Tanzania, Etiopia, Zanzibar, Malawi, Sør-Afrika, Botswana, Armenia, Estland, Ukraina, Iran 
etc. 

 
ICDP Norge er også aktiv i Nettverket for Global Mental Helse i Norge. Gjennom dette nettverket h ar vi 
fått anledning til å presentere ICDP, inkludert egne presentasjoner for ADRA og Mental helse Ungdom. 
Nettverket ved Universitetet i Bergen, SOS Barnebyer, Forut, HimalPartner, ADRA og Redd Barna var også 
medarrangør da ICDP Norge i høst gjennomførte en større konferanse om foreldreskap i bistanden med 
deltagere fra hele verden i samarbeid og der utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og representant for WHO var 
blant bidragsyterne.  
 
I april tok også ICDP Norge initiativet til et digitalt møte med Norad da det egentlig var meningen at ICDP 
Nepal skulle besøke sin norske samarbeidspartner HimalPartner. Dette ble starten på et viktig arbeid der 
Norad først bad ICDP Norge om et notat på en mulig ICDP satsning. Denne ble derimot ikke inkludert i 
handlingsplanen for ikke-smittsomme sykdommer og mental helse som Norad hadde indikert. Møtet 
førte også til at Nettverket for Global Mental helse fikk spille inn konkrete forslag til landsatsning innen 
område mental helse. Dette kan igjen være en arena for ICDP i fremtiden. 
 
Med norsk engasjement har ICDP i Nepal og Kina i 2020 klart å gjennomføre opplæring seniortrener nivå. 
ICDP Norge ble også bedt om å presentere på ICDP Nepals digitale konferanse.  
 
ICDP Norge har hatt noen møter med ICDP International. Vi skrev under på policy dokumentet fra ICDP 
International som var et FN-krav for å sikre vern mot seksuell utnytting og overgrep. ICDP Norge sendte også 
en henvendelse til ICDP International styret om nasjonale organisasjoners suverenitet.  
 

Oppsummering  

Styreverv i ICDP Norge er fortsatt frivillig arbeid. I korona-året har flere i styret enten hatt et krevende 

og/eller hatt ekstraordinære utfordringer/engasjement. Dette har naturlig påvirket mulighet til aktiv 

deltagelse. Vi har i kjørereglene for samarbeid i styret, arbeidet med betydningen av å måtte være rause og 

finne de gode måtene å samarbeide på når dette tross alt er frivillig arbeid.  
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Alle styremedlemmene har utifra egne tilgjengelige ressurser bidratt til ICDP utviklingsarbeid ved sine 

arbeidssteder og i samarbeid med SKM for foreldrestøtte.  

Dato: 18. mars 2021 

 

 

Heidi Westborg Steel   Marianne Fjetland    Eli Østberg Baardseth 

Styreleder    Styremedlem    Styremedlem 
 

 

 

Lars Semmerud   Elisabeth Hellzén    Silje Bjørnstad Holter 
Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 
 
 
 
Ingebjørg Myhr 
Varamedlem 
 


