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* Adventstid – Jul & Et Nytt-År 

* Foreldrerådgiving har god effekt 

* Sosial Ferdighetstrening  

* Gruppetilbud til foreldre: Oppstart januar 2013 

* Kjersti Vingerhagen: Barnehagens ressurs 

*  Samarbeidsavtale med Skånland/ Evenes 

* Roll-up`s  

* Oversikt over utdannede innen TIBIR i Harstad 

* Fra redaksjonen 

Adventstid- Jul & Nytt-år  

     

Først virker det så lenge til, så er  det plutselig advent og jula er rett om hjørnet. I en hektisk  

måned som desember er, blir det ekstra viktig å sette av litt tid innimellom.                               

Tid til refleksjon, til kos og  til å gjøre hyggelige ting alene eller sammen med familie og 

venner.  

Samtidig er tiden fin til å planlegge en tidlig oppstart av Pmto arbeid for vinteren og våren. 

Vår oppfordring er: tenk Pmto, kom tidlig i gang med å planlegge, avtale og starte opp møter 

allerede i januar. Vi håper å få til en premiering av de som jobber best 



 

 

 

Kort foreldrerådgiving gir god effekt på atferdsvansker 

Tydelige grenser bidrar til å dempe atferdsproblemer hos barn. 

Men like viktig er det å gi positiv støtte. 

En fagartikkel i Prevention Science viser at barn som har, eller i ferd med å utvikle, 

atferdsvansker får god hjelp gjennom kort foreldrerådgivning, også kalt TIBIR-rådgivning, 

sammenliknet med vanlig praksis i kommunene. Resultatene viser at familier som fikk 

TIBIR-rådgivning viste mer positive og effektive foreldreferdigheter, mens barna økte sin 

sosiale kompetanse og reduserte sin problematferd. 

Lavterskeltilbud 

TIBIR-rådgivning er et kortvarig lavterskeltilbud, på cirka fem timer, til familier med barn i 

alderen tre til tolv år. TIBIR-rådgivning bygger på behandlingsmodellen PMTO (Parent 

Management Training Oregon). Metoden bidrar til å redusere barns problematferd ved å 

hjelpe foreldre i å ta i bruk virksomme foreldreverktøy, som å gi gode beskjeder og å sette 

tydelige grenser. 

I denne studien ble TIBIR-rådgivning utført av yrkesgrupper som helsesøstre eller av ansatte i 

barnevernet og i barnehager. 

Over to hundre familier deltok 

Studien omfattet i alt 216 familier med barn i alderen tre til tolv år. Disse barna hadde vist 

problematferd hjemme, i barnehagen eller på skolen. Familiene som deltok kom fra hele 

landet og hadde kontaktet ulike hjelpeinstanser i det kommunale tjenestenivået. Familiene ble 

tilfeldig fordelt til TIBIR-rådgivning eller vanlig praksis. Vanlig praksis kan eksempelvis 

være ulike typer rådgivning av helsesøstre. Både foreldre og lærere rapporterte om barnas 

atferd og sosiale kompetanse. 

Positive effekter 

Resultatene viste positive effekter på 9 av i alt 12 resultatmål. Særlig økte TIBIR-

rådgivningen den positive foreldreatferden og reduserte for streng disiplinbruk. Alt i alt tyder 

studien på at TIBIR-rådgivning er et virksomt tilbud for familier med barn som har, eller er i 

ferd med å utvikle, atferdsvansker.  

Kjøbli, J., & Ogden, T. (2012). A randomized effectiveness trial of Brief Parent Training in 

primary care settings. Prevention Science. (DOI 10.1007/s11121-012-0289-y) 

 



 

 

 

Sosial Ferdighetstrening- Vi jobber direkte med barna 

Harstad har 6 sosiale ferdighetstrenere. Det er ønskelig  å ha mer samarbeid mellom dem og 

foreldrerådgiverne også på tvers av hvor man jobber , for å få en  mulighet til å jobbe med 

flere barn.  Så hvis noen av dere foreldrerådgivere ser at det kunne vært ønskelig med sosial 

ferdighetstrening til barna i de familiene dere jobber med, ta kontakt  

Gruppetilbud til foreldre i januar 

Det er planlagt oppstart av foreldregruppe i uke 5 januar 2013. Gruppetilbudet er for 

foreldre som ønsker Pmto i gruppe og henvender seg til foreldre med barn i rød mot gul 

sone. Det er ønskelig å ha 5-8 foreldre eller foreldrepar, altså opp til 16 deltakere. Til nå har 

vi fått 4 deltakere påmeldt. 

Utfordringen er:  Spre tilbudet til foreldrene du jobber med, slik  at de får info om det og kan 

melde seg på. For utfyllende informasjon om tilbudet:  se på Harstad kommunes nettside. På 

forsiden ligger det litt info, og trykker du der får du utfyllende info om tilbudet, hvem det 

henvender seg til og hva tilbudet går ut på. Er du eller foreldrene usikker på om 

gruppetilbudet er det rette for dem. Ta kontakt, vi kartlegger og hjelper familien til å finne 

det rette tilbudet til dem.  Feil! Objekter kan ikke lages ved å redigere feltkoder. 

Samarbeidsavtale med Skånland/ Evenes 

Endelig i havn 

 

I 2011 inngikk Harstad kommune et TIBIR-samarbeid med Kvæfjord kommune. Nå gjør vi 

det samme på ”sørsida”. Fra 2013 skal også Skånland/Evenes være en del av Harstad 

kommunes TIBIR-samarbeid.  

 

Samarbeidet innebærer at også Kvæfjord og Skånland/Evenes får utdannet foreldrerådgivere, 

og etter hvert også kan få noen av de andre modulene i TIBIR-modellen. Vi 

implementeringsansvarlige har ansvaret for å kurse og følge opp de kommunene vi knytter til  

oss.  

 

 

Kjersti`s hjørne         



 

 

 

                                     

Ønsker å benytte sjansen til å nå ut til dere alle ute i barnehagene med en oppfordring om å 

se på kalenderen for 2013 og så sette av litt tid til et besøk fra meg! :-) Ønsker å treffe dere 

alle, få presentere for dere hva dere kan benytte meg til. Målet er at jeg skal kunne avhjelpe 

dere med å gi barna og foreldrene deres veiledning hvis de har begynnende atferdsvansker.  

To dager hver uke er satt av til å være tilgjengelig for dere i barnehagene, det er pr. dags 

dato hver onsdag og torsdag. Så er mandagene og tirsdagene satt av til å ha foreldre på mitt 

kontor for PMTO foreldrerådgivning. 

Min  tlf/ mail: 7706203/ 95892663- kjersti.vingerhagen@harstad.kommune.no 

For at dere skal ha en oversikt over hva min stilling går ut på har jeg delt det inn i: 

1) Mitt arbeid i forhold til  ansatte i barnehagen   2) Arbeidet rettet til foreldrene: 

 Min stilling er rettet ut mot to målgrupper, nemlig; 

Ansatte i barnehagen Foreldrene 

  

 Tilgjengelig for drøftinger og gi råd ifht 

vanskelige saker hvor barn har atferdsvansker og 

hvor barnehagen vurderer om PMTO/ andre 

tiltak 

 

 Informere dere enda mer om PMTO slik at dere 

igjen kan snakke med foreldre om dette. 

 

 Møte dere ute i barnehagene, det være seg på 

avdelingsmøter, personalmøter eller kursdager.  

 Tilby kartleggingssamtaler hvor vi avgjør om 

PMTO er aktuelt å bruke, og så hvilken 

intervensjon som bør benyttes, 

foreldrerådgivning eller terapi.  

 

 Tilby familier kortversjonen av PMTO, nemlig 

PMTO foreldrerådgivning.  

 

 Gi foreldre PMTO informasjon på barnehagens 

foreldremøter. 



 

 

 

 

 Sikre at dere fortsetter å rekruttere foreldresaker 

til PMTO rådgivning slik at de får tidlig hjelp.  

 

 Bistå dere med å motivere foreldre til å ta i mot 

PMTO.  

 

 Konsultasjon ifht PMTO og verktøyene som 

brukes.  

 

 

Tilbakemeldinger fra foreldre etter høstens foreldremøter hvor PMTO brosjyren ble delt 

ut: 

Så ønsker jeg å gi dere gode tilbakemelding fra foreldrene som har tatt kontakt i høst!  

Mange forteller om at det som har vært avgjørende for at de tok kontakt med oss i forhold til 

å få PMTO rådgivning var at det ble tatt opp på en god måte på foreldremøtene i høst. En 

mor fortalte at hun turte å ta kontakt ifht PMTO etter at hun hørte at andre foreldre var åpne 

om at de hadde fått hjelp og at det hadde hjulpet dem. Et foreldrepar sa at de tok mot til seg 

etter at barnehagen presenterte PMTO på en så ufarlig måte. Begge familiene sa at de da 

skjønte at det slettes ikke var så farlig å søke hjelp eller at problemene man strevde med ikke 

måtte være så kjempestore før man trengte å ta kontakt.  

Håper disse ordene kan være med å motivere dere til å fortsette det gode arbeidet med å ha 

en GOD DIALOG med foreldrene slik at vi kan fortsette å nå ut til så mange barn som 

mulig i 2013 også! :-)  

Utdannede innen TIBIR i Harstad: 

PMTO-terapeuter i Harstad kommune: 
BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN Forebyggende 

seksjon 

Tlf Mail 

Marion Børgesdatter PMTO-terapeut og 

Implementeringsansvarlig 

TIBIR 

770 26252 

 

marion.borgesdatter@harstad.kommune.

no 

 

mailto:marion.borgesdatter@harstad.kommune.no
mailto:marion.borgesdatter@harstad.kommune.no


 

 

 

Hege Ailèn Johansen PMTO-terapeut og 

Implementeringsansvarlig 

TIBIR 

770 26167 

91579848 

hege.johansen@harstad.kommune.no 

 

PPD   

Zofia Gjerde PMTO-terapeut 979 99 215 zofia.gjerde@harstad.kommune.no  

Andre PMTO-terapeuter i Harstad underlagt Bufetat og BUP: 

Bufetat Kristin Richardsen Tlf: 46615534 kristin.richardsen@bufetat.no 

BUP Vorin Brox Eilertsen Tlf: 77015975 vorin.eilertsen@unn.no 

BUP Toril Ida Aandahl  toril.aandahl@unn.no 

* Foreldrerådgivere: 

HELSE- OG MILJØTJENESTEN Tlf. Mail 

Anne Torill Drønen  77027124 anne.torill.dronen@harstad.kommune.no 

Lise Voktor  77027137 lise.voktor@harstad.kommune.no 

Rita Halvorsen  77027134 rita.halvorsen@harstad.kommune.no 

Lisbeth Buunk  77027131 lisbeth.buunk@harstad.kommune.no 

Kirstin Kjelling  77027174 kirstin.kjelling@harstad.kommune.no 

Anne Kristiansen  77027175 anne.kristiansen@harstad.kommune.no 

BARNEHAGE   

Harpa Brynjarsdottir Byggeklossen 77026880 byggeklossen.barnehage@harstad.kommune.no 

Ailin Jensen  Byggeklossen 77026880 byggeklossen.barnehage@harstad.kommune.no 

Marianne H. Pedersen              

(Pause til jan 2013) 

Byggeklossen 77026880 Byggeklossen.barnehage@harstad.kommune.no 

Berit Wang  Rønningjordet 77026670 ronningjordet.barnehage@harstad.kommune.no 

mailto:zofia.gjerde@harstad.kommune.no
mailto:anne.torill.dronen@harstad.kommune.no
mailto:lise.voktor@harstad.kommune.no
mailto:rita.halvorsen@harstad.kommune.no
mailto:lisbeth.buunk@harstad.kommune.no
mailto:kirstin.kjelling@harstad.kommune.no
mailto:anne.kristiansen@harstad.kommune.no
mailto:byggeklossen.barnehage@harstad.kommune.no
mailto:byggeklossen.barnehage@harstad.kommune.no
mailto:Elsa.Jensen@hhf.no


 

 

 

Irene Skaar Arnesen Grønnebakkan 77071162 post@gronnebakkan-barnehage.no 

Inger Marit  Nibe 

Klaussen 

Holtet 77070428 post@holtet-barnehage.no 

Inger.marit@holtet-barnehage.no 

May Britt Kristoffersen Kanebo  77070428 tusenbein@kanebo-barnehage.no 

BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN   

Elin Kjernåsen Barnevern 77026192 elin.kjernasen@harstad.kommune.no 

Tine Klæboe Gjertsen Forebyggende 95159860 tine.gjertsen@harstad.kommune.no 

Grethe Borgerød Forebyggende  95439890 grethe.borgerod@harstad.kommune.no 

Kjersti Vingerhagen Forebyggende 7706203/ 

95892663 

kjersti.vingerhagen@harstad.kommune.no 

KVÆFJORD KOMMUNE   

Linda Knutsen Borkenes bhg  linda.knutsen@kvafjord.kommune.no 

Kristin Aronsen Helsestasjonen  kristin.aronsen@kvafjord.kommune.no  

BUFETAT   

Vivian Kaspersen Kv.æfjord 

ungdomssenter 

      vivian.kaspersen@bufetat.no 

Anita J Kvalsøy Kvæfjord 

ungdomsstenter 

 46615599 anita.jacobsen.kvalsoy@bufetat.no 

 

 * Sosiale ferdighetstrenere: 

SKOLE    

Synnøve Rist Kildal  Kila  77028300  synnove.kildal@harstad.kommune.no 

Jorunn Trane Sørvik  77027800 jorun.trane@harstad.kommune.no 

BARNEHAGE    

mailto:post@gronnebakkan-barnehage.no
mailto:post@holtet-barnehage.no
mailto:linda.knutsen@kvafjord.kommune.no
mailto:kristin.aronsen@kvafjord.kommune.no
mailto:vivian.kaspersen@bufetat.no
mailto:synnove.kildal@harstad.kommune.no


 

 

 

Siv Hege Johansen  Kvæfjord 97638613 sivhegejohansen@hlink.no 

Anne-Grete Pettersen  Grønnebakkan  77071162 gronnebakkan@barnehage.no 

Hilde B. Bårdlund 

 

Seljestad 

barnehage 

77026510 hilde@baardlund.com 

Berit Westerberg Byggeklossen  77026680 berit.westerberg@harstad.kommune.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pmto Roll-up`s 
 

Det er nå satt ut PMTO- Roll-up`s  ved resepsjonen på Rådhuset og ved  Amfi Bertheus. Det 

er planlagt å sette opp en Rol-up ved Obs kjøpesenter i januar- alt for å spre budskapet om 

Pmto og gjøre det tydelig og lettere for foreldre å ta kontakt.  

God Jul! 



 

 

 

  

Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle:                                                                                      

Ei riktig God Jul & Et godt Nytt-År!! 

 

Hilsen Redaksjonen ved:  

Hege Ailèn Johansen: 770 26167/ hege.johansen@harstad.kommune.no 

Marion Børgesdatter: 770 26252/ marion.borgesdatter@harstad.kommune.no 

mailto:hege.johansen@harstad.kommune.no

