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Program for i kveld:

• Historisk: Hvordan ble ICDP-satsingen i Bergen kommune til? 
Tidslinjen og implementering

• Mandatet: ICDP-satsingen inn mot barnehagene i Bergen via Skyfritt 
- Plan for inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge i Bergen 
kommune - og litt om arbeidet i Team Skyfritt

• Implementering og tverrfaglig samarbeid:

- Prosjekt Koordinert ICDP- samarbeid i Bergen

- ICDP Fag- og erfaringsnettverk
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Hvordan ble ICDP-satsingen i Bergen kommune til?

Arbeid med rammebetingelser for implementering av programmet

A) Samarbeid med ny oppvekstsjef - Marianne Boge

B) Politisk vedtak, satsing på ICDP nedfelt i Kvalitetsplanen for bydelen

C) Tverrfaglig samarbeid, felles språk i alle tjenestene
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Hvordan ble ICDP-satsingen i Bergen kommune til?

Ny organisering av tjenester:

A) Oppvekstsjefen blir leder for seksjon for barnehage

B) ICDP skal ut til alle barnehagene i Bergen

C) 20 prosent koordinatorstilling

D) Nye veilederopplæringer

E) Faglig forum

F) Litt stillstand

G) Kontrakter

H) Boostersamlinger



Hvordan ble ICDP- satsingen i Bergen til?
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Samarbeid med Bufetat:
A) Grete Flakk fikk stilling i Barne- og familiedepartementet

B) ICDP-satsing på landsbasis

C) Veilederopplæring i regi av Bufetat

D) Samarbeid mellom trenere i Bergen kommune og Bufetat

Våre suksessfaktorer:
A) Initiering fra departementet

B) Implementering

C) Videreføring

.



Plan Skyfritt Åtte strategier og tiltak i planen:

1. Opprette en felles lokal plattform – Skyfritt: Digital 

nettressurs

2. Utvikle Team Skyfritt – et støttesystem for kommunale 

barnehager, skoler og fritidsarenaer knyttet til forebygging, 

veiledning kompetanseoverføring og beredskap i mobbesaker

3. Styrke det systematiske samarbeidet gjennom bruk av 

programmer/modeller (ICDP, lage registreringssystem mm.)

4. Styrke kompetanse for et inkluderende fellesskap

5. Forpliktende tverrfaglig og tverretatlig samarbeid rundt 

barn og unges leke- og læringsmiljø

6. Sikre barn og unge medvirkning på systemnivå -

Barnestemmen 

7. Styrke samarbeid med og involvering av foresatte

8. Fysisk tilrettelegging av uteområder

Plan Skyfritt hentet fra https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/skyfrittinkluderende-

oppvekstmiljo-i-bergen/skyfritt
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https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/skyfrittinkluderende-oppvekstmiljo-i-bergen/skyfritt


Plan Skyfritt Team Skyfritt

Plan Skyfritt sin visjon:

«Barnehager, skoler og fritidsarenaer skal være arenaer der ingen barn eller unge skal utsettes 

for mobbing eller krenkende ord og handlinger, hverken fra andre barn, unge eller voksne» (Plan 

Skyfritt, 2019, s. 3).
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Plan Skyfritt hentet fra https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/skyfrittinkluderende-oppvekstmiljo-i-

bergen/skyfritt

Team Skyfritt 

overtar ikke

sakene, men har 

en støttefunksjon 

rundt forebygging, 

kompetanseheving 

og håndtering av 

krenkelser.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/skyfrittinkluderende-oppvekstmiljo-i-bergen/skyfritt


Bergen Kommunes satsning 
-ICDP for et inkluderende barnehagemiljø-
«Profesjonell og hjertevarm» …
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Fra Plan Skyfritt: 
«Personalet har ansvar for å håndtere mobbing og 
krenkelser i barnehagen. ICDP-veiledning for 
ansatte, vil være et bidrag i dette arbeidet. Flere 
sertifiserte ICDP-veiledere i barnehagene vil 
kunne styrke samarbeidet med foresatte og gi 
barnehagen gode verktøy for samarbeid med 
foresatte både i det daglige arbeidet, i 
foreldresamtaler og i eventuelle foreldre-
veiledningsgrupper» (2019, s. 79).

«Økt satsing på ICDP vil styrke
barnehagenes arbeid med pedagogisk 
relasjonskompetanse» 
(Plan Skyfritt, 2019, s. 79).



ICDP – opplæring for kommunale barnehager

Skyfritt - plan for inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge i Bergen

ICDP - ett av tiltakene fra de åtte strategiene i planen

• Flere sertifiserte ICDP-veiledere i barnehagene vil kunne styrke 
samarbeidet med foresatte og gi barnehagen gode verktøy for å forebygge og 
jobbe systematisk for et trygt og godt psykososialt miljø i barnehagen.
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Bergen kommune vil at: (politisk vedtak)

«ICDP skal brukes som sensitiveringsprogram for ansatte i kommunale barnehager, og 
barnehagene skal ha minst 2 ICDP veiledere innen 2023. (Skyfritt, 2019, s. 78)



Koordinert ICDP samarbeid i Bergen

• Prosjekt 2020 – 2022 – midler fra Bufdir

• MÅL: Et kvalitativt godt og koordinert ICDP tilbud til Bergens barn.
• Opprettelse av prosjektgruppe – tverrfaglig

• Tiltak (etter innsiktsarbeid):
• Tverrfaglig veilederopplæring - Årlig
• Kompetanse miljø - ICDP fag- og erfaringsnettverk
• ICDP hub Bergen – Idebank og ressurs side
• Samarbeidsavtale: Etat for barnehage og Etat for barn og familie
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ICDP Fag- og erfaringsnettverk
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• Delprosjekt

• Opprette, etablere og lede nettverk i 

prosjekt perioden

• Navnevalg

• "Kortreiste" nettverk i byområdene

• Innhold/temavalg

• Evaluering av nettverkene

• Videreføring av ICDP fag- og 

erfaringsnettverk etter prosjektslutt



ICDP Fag- og erfaringsnettverk

https://sway.office.com/HZSbdbBfqaB4S8T7?ref=Li
nk&loc=play
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https://sway.office.com/HZSbdbBfqaB4S8T7?ref=Link&loc=play


Erfaringer fra ICDP fag- og erfaringsnettverk

• Felles møtepunkt på tvers av etater senker 
terskelen for samarbeid på ulike arenaer

• Økt forståelse og kunnskap om de ulike 
oppgavene vi holder på med i hverdagen

• Bedrer det totale tilbudet til brukerne våre
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Takk for oss!
Her er noen epostadresser hvis det 

skulle være spørsmål i etterkant:

• Lillian.Ekerhovd@bergen.kommune.no

(Etat for barnehage)

• Lise.Haukas@bergen.kommune.no

(Team Skyfritt - Bergen 

Kompetansesenter for Læringsmiljø)

mailto:Lillian.Ekerhovd@bergen.kommune.no
mailto:Lise.Haukas@bergen.kommune.no

