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Forord

Med midler fra «Program for folkehelsearbeid  
i kommunen» startet arbeidet med det som har 
utviklet seg til å bli Foreldrekompasset. Et 
universelt foreldrestøtteprogram gjennomført  
på helsestasjonen, i barnehagen og på skolen,  
i møtepunkter hvor de fleste foreldre allerede er. 
Prosjektleder startet i jobben i juni 2018 og  
estimert sluttdato for prosjektet var 31.11.21. 

Sommeren 2020 ble prosjektet vedtatt inn i 
kommunal drift, og prosjektet fikk sluttdato 
01.07.21. Dette dokumentet er en del-leveranse 
inn i en samlet rapportering på prosjekt- og 
utviklingsarbeidet, som leveres til styringsgruppa. 
Formålet med dokumentet er å vise fram hva som 
er gjort, vurderinger som ble tatt, konsekvenser  
av valgene og hvilken innsikt dette har gitt.

Rapporten er inndelt med ulike deloverskrifter, og 
disse følger prosjektperioden kronologisk. Under 
hver deloverskrift er det en beskrivelse av hva 
som er gjort, det er trukket frem noen faglige 
perspektiver og de konkrete erfaringene er reflektert 
over. Underveis i teksten er det trukket ut noen 
konkrete tips eller «ting å tenke over» i arbeid med 
prosjekt. I tillegg er særlig sentrale begreper trukket 

ut i egne faktabokser. Rapporten kan derfor 
være aktuell både for innsikt i arbeidet med 
Foreldrekompasset spesielt, og prosjektarbeid 
generelt.

Det er mange som på ulike måter har bidratt inn  
i arbeidet med Foreldrekompasset, men det er  
likevel to personer jeg ønsker å rette en takk til.  
Den ene er Therese Zimmermann Helgesen for 
hjelp med denne teksten og for refleksjonene  
under overskriften «Avsluttende betraktninger  
fra en viktig annen». I tillegg har Therese vært en 
viktig kollega for meg gjennom prosjektarbeidet. 
Hun har stilt utvidende spørsmål og bidratt til 
refleksjon rundt valg og praksis. Den andre er  
Sissel Odde Steen, som har vist en stor utholdenhet 
i drøftinger av kompliserte faglige spørsmål. Hun 
har delt av sin kompetanse og vært sentral inn i 
utviklingen av Foreldrekompassets ulike sider. 

Det å være prosjektleder for Foreldrekompasset har 
vært en berg- og dalbane, med en god blanding  
av morsomme og krevende oppgaver. Samlet sett 
er det den beste jobben jeg har hatt. 

— Takk for muligheten!

Ann-Kristin Aarvold
Prosjektleder Foreldrekompasset
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Sammendrag

Foreldrearbeid i Fredrikstad har en lang historie, 
forut for prosjektsøknaden som muliggjorde arbeidet 
med det universelle foreldrestøtteprogrammet 
Foreldrekompasset. Programmet er utviklet med  
utgangspunkt i konkrete erfaringer fra praksisfeltet, 
samt behovet for en større helhet i foreldrearbeidet 
på våre primærarenaer. 

Rammene for prosjektet ble definert av kravene 
skissert i utlysningen fra Østfold (nå Viken) fylkes-
kommune. Prosjektet måtte være innovativt, ha en 
tydelig folkehelseprofil og være en bidragsyter til  
å redusere rusbruk og psykisk uhelse blant barn  
og unge. Fredrikstad kommune sin søknad om å 
utvikle et universelt foreldrestøtteprogram innehar 
alt dette. I tillegg er programmet mulig å videreføre i 
drift innenfor akseptable rammer, og gir kommunen 
en mulighet til å bruke sine ressurser mer målrettet  
og systematisk. 

Ved oppstart var det mye ved prosjektet som var 
uavklart. Det lå en tydelig forventning om at utvikling, 
utprøving og implementering skulle foregå som 
parallelle prosesser. Slik rapporten beskriver har 
dette økt kompleksiteten i arbeidet. Samtidig har 
denne måten å drive utviklingsarbeid gitt betydelige 
gevinster. For å få til dette har det vært behov for å 
drive prosjektet fremover med en sirkulær arbeids-
form. Kunnskapsgrunnlaget for arbeidet er hentet 
fra tradisjonelt prosjekt- og implementeringsarbeid, 
samtidig som fleksibilitet og endring har vært  
nødvendig underveis. Dette er sentrale premisser 
når man jobber med innovasjon. 

Gjennom strategiske valg i prosjektorganiseringen 
har utformingen av denne vært et viktig verktøy for 
å jobbe systematisk med fortøyning og forankring.1 
Det er gjennomført tre piloteringer i prosjektperioden. 
Disse har gitt nyttige erfaringer for videre implemen-
teringsarbeid. Parallelt har det vært jobbet med 
utvikling av Foreldrekompassets rammer, blant annet 
gjennom operasjonalisering av programmets kjerne- 
komponenter, tydeliggjøring av det faglige ståstedet 
og utvikling av presentasjonene i programmet. 

Ved prosjektslutt 01.07.21 er det utviklet et  
universelt foreldrestøttende program, som heter  
Foreldrekompasset. Programmet er sammenhengende 
gjennom hele oppvekstforløpet, fra svangerskapet 

og ut 10. trinn. Foreldrestøtten består av  
kunnskapsdeling med foreldre og tilrettelegging  
av refleksjon mellom foreldre. Resultatene  
av piloteringene og kunnskapsgrunnlaget  
i programmet er så lovende at kommunen  
ønsker å satse videre. Da både arbeidet er 
mer omfattende enn man forutså, og en pandemi 
inntraff, vil det også fremover arbeides med utvikling 
av programmet. 

Det videre utviklingsarbeidet er planlagt sammen 
med Bodø kommune, som tidlig fattet interesse for 
ideen. Fra august 2020 inngikk Fredrikstad og Bodø 
kommune et forpliktende samarbeid, hvor videre 
faglig utvikling av Foreldrekompasset i stor grad 
skal foregå i fellesskap. I avtalen foreligger det 
tydelige premisser for videre retning av utviklings-
arbeidet, som ivaretar Foreldrekompassets egenart.  

1 Se faktaboks side 9 for operasjonalisering av begrepene.
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Bakteppe – erfaringer  
med foreldrestøttearbeid  
i kommunen

Fredrikstad kommune har drevet med foreldrearbeid 
i lang tid. Arbeidet har vært forankret i enkelt- 
virksomheter og har i liten grad vært systematisk  
og helhetlig. I en periode prøvde kommunens  
ungdomsskoler Ørebro preventions-program (ØPP). 
 
Fra 2009–2013 hadde Fredrikstad kommune  
prosjektet «Ungdomskontaktene». Prosjektet var  
knyttet til fire av kommunens ungdomsskoler og 
skulle jobbe forebyggende, særlig mot rus. 
Gjennom dette arbeidet prøvde først prosjekt- 
skolene, så de øvrige ungdomsskolene, ut ØPP. 
Dette er et alkoholforebyggende foreldreprogram, 
og ble innført i Fredrikstad i samarbeid med KoRus-
Øst. Programmet innebærer at foreldre får presentert 
kunnskap om hvor viktig de er for ungdoms  
alkoholforbruk, og hvorfor det er ønskelig å utsette 
alkoholdebuten så lenge som mulig. ØPP ble i ulik 
grad gjennomført på skolene, men de som benyttet 
seg av programmet ga positive tilbakemeldinger 
på metodikken og bruk av foreldremøte som arena. 
Samtidig opplevde skolene etter hvert presentasjonene 
i ØPP som utdaterte og mindre relevante. På bakgrunn 
av utviklingstrekk i ungdomsmiljøene, ble også 
andre temaer i tillegg til alkohol opplevd vel så  
relevante. Det fantes ikke noe program som  
imøtekom dette behovet. 

Som en oppfølging av en evaluering av ØPP og  
i forkant av prosjektsøknaden, gjennomførte 
Fredrikstad kommune en forskningssirkel i sam-
arbeid med Høgskolen i Østfold (HiØ). Modellen  
for foreldrestøtten som Foreldrekompasset bygger 
på, og kunnskapsståstedet til programmets generelle 
foreldreferdigheter, har røtter i dette arbeidet.

I kommunens ulike planer har foreldrearbeid vært  
et tydelig satsningsområde over tid. Det går som  
en «rød tråd» fra kommuneplanens samfunnsdel,  
til kommunedelplan oppvekst og ut i etatenes  
satsningsområder. I Fredrikstad er man opptatt av 
foreldre som helt sentrale i arbeidet med en god 
barndom. I folkehelsearbeidet er også målrettet 
arbeid med barn og unges oppvekst sentralt. 
Fredrikstad kommune scorer lavere enn lands- 
gjennomsnittet på flere sentrale folkehelseindikatorer 

som påvirker barn og unge negativt, og foreldre-
arbeid er en av flere strategier for å bedre levekår  
i et langsiktig perspektiv2. 

Plassen foreldrearbeid har hatt i kommunes planer 
over tid, samt de konkrete erfaringene med ØPP  
og arbeidet med forskningssirkelen, har vært viktige 
forberedelser for prosjektet. Samlet har det gjort 
organisasjonen mer «klar» for å ta imot endringen 
som Foreldrekompasset representerer. Gjennom 
erfaringene og tidligere arbeid har kommunen  
allerede erkjent nytten og viktigheten av foreldre-
støttearbeid, og bruken av foreldremøter for å  
gjennomføre denne. Dette påvirker utgangspunktet 
for den kommende implementeringen. 

Klargjøring av organisasjonen for endringsarbeid 
gjennom informasjon og forankringsarbeid er viktig. 
Samtidig kan man få hjelp av historien, slik som her. 
I arbeidet med Foreldrekompasset har vi trukket 
frem de ansattes egne erfaringer, og synliggjort 
sammenhengene mellom disse og programmet. 
Endringene som er gjort underveis i programmet 
henger sammen med erfaringene som er gjort og 
tilbakemeldingene som organisasjonen har gitt. 
Generelt kan det ved oppstart av nye prosjekter 
være nyttig å se til tidligere tilsvarende satsninger 
kommunen har hatt, for å se hvilke erfaringer som 
er gjort og hva man kan lære av dette. På den 
måten sikrer man en større sammenheng i arbeid 
kommunene gjør og at nye prosjekter ikke «starter 
på bar bakke». 

Tips!  

Undersøk om organisasjonens historie  

og tidligere arbeid kan hjelpe organisasjonen 

med å ta imot endringer.

2  For ytterligere informasjon, se fhi.no for oppvekst- og folkehelseprofil. 



Side 7 av 36 Historien om Foreldrekompasset — Idé, innsats og resultat

Program for folkehelsearbeid 
i kommunene – Søknadens 
rammer og muligheter

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 
10-årig satsning som går i perioden 2017–2027. 
Daværende Østfold fylkeskommune var et av de 
første fylkene som ble inkludert i denne statlige 
satsningen. Overordnet målsetning for satsningen 
er å redusere psykisk uhelse og rusbruk hos barn 
og unge. I tillegg var det krav til prosjektet det ble 
søkt midler til, at det hadde elementer av innovasjon. 
Østfold fylkeskommune valgte utover dette å ha  
få kriterier på type prosjekt kommunene kunne  
søke om. Dette med begrunnelse i at kommunene 
«selv kjenner best hvor skoen trykker». Fredrikstad 
kommune besluttet å bruke denne frie rammen til å 
søke om penger til å bygge videre på kommunens 
tidligere erfaringer med foreldrestøtte. 

Ønsket var å utvikle et universelt foreldrestøtte- 
program som metodisk lå nært ØPP. Samtidig ville 
man imøtekomme ansattes innspill om å inkludere 
andre aktuelle tema i tillegg til alkohol. En annen 
vesentlig forskjell fra ØPP var ønsket om å utvikle  
et foreldrestøtteprogram som skulle følge gjennom  
et helt oppvekstforløp. Dette er en ny kvalitet i  
foreldrestøtteprogram, da de som oftest kun brukes 
i en utvalgt periode av barnets liv. I søknaden synlig-
gjorde man hvordan barna nås gjennom foreldrene, 
og at støtte til omsorgspersonene er virksomt om 
man ønsker å forebygge nettopp psykisk uhelse og 
rusbruk blant barn og unge. 
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Midlene ble lyst ut og søknaden sendt før regjeringen
publiserte sin foreldrestøttestrategi «Trygge foreldre
– trygge barn» som kom sommeren 2018. Det vi 
likevel i etterkant ser, er at prosjektet passer godt inn
i mange av de utviklingsområdene som regjeringen 
er opptatt av. Strategien vektlegger blant annet 
viktigheten av foreldrestøtte på ulike forebyggende 
nivå, med et særlig fokus på det universelle, samt et
ønske om å utforske hvilke muligheter som ligger i
foreldrestøtte i barnehager og skoler. Denne strategien
er en bekreftelse på at kommunen er i takt med 
nasjonale myndigheter når det gjelder foreldrearbeid,
og dette er viktig for prosjektets legitimitet. 
Fredrikstad kommune trenger å snu sin negative 
utvikling innenfor ulike folkehelseindikatorer. For 
å få til dette må man starte med den oppvoksende 
generasjon, og forebygge at skade oppstår. Når 
man ønsker slike endringer i hele befolknings-
grupper, ser man at universelle innsatser er særlig 
virksomme. 

For å få til dette trenger kommunen å utvikle nye 
og innovative måter å jobbe på. Selv om innovasjon 
ofte assosieres til tekniske nyvinninger, er innovasjon 
også ideer eller utvikling av nye og bedre arbeids-
former. Erfaringer brukes til å skape en justert og 
mer spisset innsats. Kommunens idé om videre-
utvikling av ØPP, hvor man tar opp i seg erfaringer 
og kunnskap om hva som skal til for å lykkes med 
forebygging, er innovasjon. Slikt arbeid er viktig 
i kommunens mål om å øke økonomisk og sosial 
bærekraft på sikt.

Innovasjon er også å bruke erfaringer 

og kunnskap til å utvikle nye og nyttige 

arbeidsformer.

Målsettingen for prosjektet er å utvikle og prøve 
ut et universelt foreldrestøtteprogram. Fredrikstad 
kommune, Seksjon utdanning og oppvekst3, fi kk 
innvilget søknaden og ansatte en person i full stilling 
for å arbeide dedikert med prosjektet. Ansettelsen 
ble klar april 2018 med tiltredelse juni 2018. I 
forkant av prosjektleders oppstart, var den tidligere 
nevnte forskningssirkelen gjennomført og søknaden 
var forankret. Det var skissert en fremdriftsplan i 

søknaden, men denne har i stor utstrekning blitt 
justert underveis. Rammene for organisering og 
evaluering av prosjektet har i stor grad fulgt arbeidet 
videre. Modellen, ideen og rammen for foreldre-
støtten er videreført. Dette blir nærmere beskrevet 
under egne overskrifter. 

Utviklingsarbeid av denne størrelsen er ressurs-
krevende, og kommunen har derfor vært avhengig
av eksterne tilskuddsmidler for gjennomføring. 
Samtidig er arbeid med et foreldrestøtteprogram 
for hele oppvekstforløpet et langsiktig arbeid. 
Derfor var det sentralt at kommunen hadde et 
gjennomtenkt forhold til hvordan arbeidet kunne 
videreføres etter prosjektslutt, både praktisk 
og økonomisk. 

3 Seksjon utdanning og oppvekst er en av fi re seksjoner i Fredrikstad kommune. 
Til denne seksjonen ligger Etat skole, Etat barnehage og Etat tjenester til barn 
og familier. I sistnevnte etat ligger Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), 

Barneverntjenesten, Fredrikstadhjelpa 0-16 (lavterskel psykisk helsetjeneste for barn 
og unge, samt Helsevern for barn og unge (bl.a svangerskapsomsorg, helsestasjon 
og skolehelsetjenesten).
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Prosjektets organisering

I prosjektsøknaden var det skissert noen ramme-
betingelser for prosjektets organisering, blant annet 
deltakere til prosjektets styringsgruppe. I tillegg 
hadde man i prosjektsøknaden defi nert arbeidstid 
fra forebyggende koordinatorer og folkehelse-
koordinator, som en del av kommunens egenandel.
Det var i søknaden også lagt til grunn at man 
skulle gjennomføre en stor grad av medvirkning, 
både fra foreldre og ansatte i utviklingsarbeidet. 
Disse rammebetingelsene var utgangspunktet 
da prosjektleder skulle utarbeide et forslag til 
prosjektorganisering.

Sammen med rammebetingelsene måtte prosjekt-
organiseringen også ta opp i seg hva slags oppdrag 
som skulle løses. Målsettingen med prosjektet 
indikerer et forholdsvis komplisert arbeid, med 
flere usikkerhetsmomenter. For å imøtekomme 
dette behovet i prosjektorganiseringene, var det 
viktig organisere på en måte som sikret både 
fortøyning og forankring.

Fortøyning beskriver sikring av arbeidet/

endringen oppover. I første omgang betyr 

det at ledelsen kjenner til og støtter arbeidet. 

På lengre sikt innebærer det å inkludere 

endringen i politiske vedtak og/eller i 

organisasjonens planverk. Forankring 

beskriver kjennskap og støtte til prosjektet 

fra øvrige berørte ansatte nedover i 

organisasjonen, samarbeidspartnere 

og innbyggere (Samskaping KS). 

Prosjektleder erkjente tidlig at det var behov for en 
forholdsvis stor prosjektorganisering. Samtidig var 
det viktig å ha fokus på funksjonen de ulike delene 
av organiseringen skulle imøtekomme, slik at man 
unngikk uvirksomme strukturer.
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Styringsgruppa
Som beskrevet innledningsvis var styringsgruppa 
forhåndsdefinert, og med god representasjon fra 
seksjonens ledelse med både kommunaldirektør  
og etatsledere. Ved at styringsgruppa ble beskrevet 
i søknaden, og ligger inne som en del av egenandelen 
til kommunen, forplikter det lederne. I styringsgruppa 
sitter de med beslutningsmyndighet på de områdene 
prosjektet virker innenfor. 

Sammensettingen av styringsgruppa har vært viktig 
for fremdrift, og gitt legitimitet til forankringsarbeidet 
av prosjektet. Det anses som en strategisk klok 
beslutning at dette var avklart i forkant.

Ledelsesforankring alene gir ikke suksess. Samtidig 
blir det ofte uheldige konsekvenser for arbeidet  
om det mangler. Prosjektleder mener det var et  
viktig premiss for arbeidet at en godt sammensatt  
styringsgruppe var på plass fra start, og tror det  
har vært viktig for beslutningen om videreføring av 
utviklingsarbeidet etter prosjektslutt. 

Tips! 

Sørg for rett nivå på fortøyning til ditt prosjekt. 

Prosjektleder
Stillingen ble opprinnelig plassert i seksjonens 
stab, rett under kommunaldirektøren for utdanning 
og oppvekst. Fra ansettelse har prosjektleder vært 
plassert ulike steder i seksjonen, grunnet interne 
omorganiseringer. 

Plasseringen av prosjektleder i organisasjonen 
påvirker dialogen med øvrige ledere og ansatte. 
Prosjektet er en seksjonsovergripende satsing, og 
det har derfor vært bra for prosjektleder å kunne 
bevege seg forholdsvis fritt i linjene som omhandler 
prosjektarbeidet. Samtidig har det, særlig innled-
ningsvis, vært nødvendig å avklare med de ulike 
lederne hvordan dialogen i deres linje skal foregå.

Ved at prosjektleder har vært plassert ulike steder  
i seksjonen, er det erfart viktigheten av en hensikts-
messig plassering. Samtidig gir ikke plassering 
alene alle løsningene. 

Tips! 

Det kan være klokt å ha en bevissthet  

knyttet til prosjektleders plassering i  

organisasjonen. Slik kan plasseringen være  

en støtte for å oppnå prosjektets målsetning. 

Figur 1: Prosjektorganiseringen

Prosjekteier

Styringsgruppe/beslutter

Prosjektleder Forebyggende koordinatorerFolkehelseressurs

Referansegruppe
kunnskap

Fast arbeidsgruppe
2+2+2

Midlertidig
arbeidsgruppe

Midlertidig
arbeidsgruppe

Referansegruppe
brukerstemmer
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ønske om å delta. Årsaken til dette var tidligere gode 
erfaringer med å sette sammen ansatte som ønsker 
å bidra. Vi lette etter aktuelle ansatte innenfor de 
ulike områdene, og hvem som kunne forespørres 
ble i noe grad styrt av ledelsen. Likevel har alle  
deltakerne i denne arbeidsgruppa selv takket ja til  
å bli med på arbeidet. 

Fra oppstarten og frem til 2021 har det vært noen 
utskiftninger, men det har likevel vært en solid kjerne 
som representerer kontinuitet. For prosjektleder  
har denne arbeidsgruppa bidratt med relevant og 
viktig arenakunnskap, som flere ganger har påvirket 
veivalg i utviklingsarbeidet. 

«2+2+2» har ivaretatt behovet for både ansatt- 
medvirkning og relevant arenakompetanse inn  
i prosjektet. 

Opplevelsen fra både deltakere og prosjektleder er 
at engasjementet og samholdet i gruppa er særlig 
god. Fra teamteori vet vi at disse faktorene påvirker 
en gruppes motivasjon og leveranse. Prosjektleder 
tror ønsket som hver og en selv måtte ha for å delta 
i gruppa, har gitt gode rammebetingelser for å  
utvikle disse kvalitetene. Dette igjen påvirker nytten 
og leveransen til gruppa på en god måte.  
Da deltakerne selv fortalte hva de mener er viktige 
suksessfaktorer, trekker de frem flere ting: 

De gir prosjektleder ros for engasjement, god struktur 
og et rom til alle. I tillegg til dette syns de det har 
vært viktig at ikke møtepunktene har vært for  
hyppige, at det har vært lite arbeid mellom møtene  
og innkallingene har kommet i god tid. De opplever 
alle å få noe igjen for å delta. Dette vurderes som 
en viktig motivasjonsfaktor.

Tips! 

Arenakompetanse er vesentlig i utviklings-

arbeid, og dersom prosjektleder ikke selv  

innehar dette, må man lage systemer for  

å ivareta det. 

I prosjektets organisering er det også satt opp  
«midlertidige arbeidsgrupper». På tidspunktet  
disse ble lagt inn i prosjektorganiseringen var 
sammen-setning og oppdrag for gruppene lite 

Den tilliten og handlingsrommet lederne i seksjonen 
har gitt prosjektleder er også vesentlig. Lederne 
har åpnet for at dialogen mellom prosjektleder og 
ansatte kan gå direkte, og den har i liten grad vært 
preget av kontroll og godkjenning. Prosjektleder 
anser dette som viktig for å nå ut til og engasjere de 
ansatte. For eksempel har prosjektleder ofte vært 
avsender av e-poster, istedenfor at disse blir videre-
sendt gjennom ledere. Dette åpner for at ansatte 
kan trykke «svar» og komme i direkte kontakt med 
prosjektleder. Samtidig har lederne videresendt 
mail dersom en tydelig lederstøtte har vært ønsket. 

Tillitt, fleksibilitet og riktig plassering har betydning 
når man jobber i et omskiftelig og stort felt. 
Motsatsen ville være en plassering langt ned  
i organisasjonens linje med begrensninger i  
kommunikasjonen på tvers av linjer og nivåer.  
Dette ville potensielt både forsinket og påvirket 
arbeidet negativt. 

Arbeidsgrupper
En av rammebetingelsene som lå fra prosjekt-
søknaden om organisering, var at det måtte legges 
til rette for medvirkning. Det ble tidlig besluttet at 
medvirkning fra ansatte skulle foregå gjennom ulike 
former for arbeidsgrupper. Det tydelige utviklings-
perspektivet i prosjektet gjorde også at det var 
behov man ønsket å løse gjennom arbeidsgrupper. 
Derfor ble det besluttet to former for arbeidsgrupper 
i prosjektorganiseringen. 

Den ene formen for arbeidsgruppe ble en fast gruppe 
som skulle følge gjennom hele prosjektperioden, og 
være en drøftingsparter for prosjektleder. Formålet 
med gruppa var å sikre praksisfeltets tilbakemeldinger 
og perspektiver inn i utviklingsarbeidet. 

Foreldrestøtteprogrammet som skulle utvikles, hadde 
helsestasjon, barnehager og skoler som arena. For 
å imøtekomme formålet med denne arbeidsgruppa, 
måtte deltakerne i gruppa representere disse  
arenaene. Arbeidsgruppa ble hetende «2+2+2», 
fordi vi satte sammen 2 ansatte fra Helsevern for 
barn og unge (helsestasjon), 2 ansatte fra barnehage
(en fra privat og en fra kommunal barnehage) og 
2 ansatte fra skole (en fra barneskole og en fra 
ungdomsskole). 

I rekrutteringen av ansatte til denne gruppa ble det 
lagt stor vekt på personlig engasjement og et eget 
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definert. Hovedtanken var at ulike «midlertidige 
arbeidsgrupper» skulle settes sammen av  
forskjellige ansatte, som i kortere eller lengre  
tid skulle arbeide med innhold til presentasjonene  
i Foreldrekompasset. 

De ulike «midlertidig arbeidsgruppene» som har 
blitt etablert i løpet av prosjekttiden frem til 2021, 
har blitt rekruttert på samme måte som «2+2+2». 
De er håndplukkede medarbeidere, som har vært 
positive til å bidra inn i Foreldrekompasset og som 
har relevant kompetanse i forhold til oppdraget. 

Tips! 

Vurder om deltakere i utviklingsarbeidet kan 

rekrutteres ut fra et eget ønske om deltakelse. 

Prosjektleder har, slik intensjonen var, satt sammen 
«midlertidige arbeidsgrupper» for å få hjelp til å 
utvikle presentasjoner og temabolker til bruk i 
barnehager og skoler. Det man har erfart er at det 
er mer komplisert enn man antok innledningsvis. 
Tilbakemeldingene fra de ansatte er at det er for 
mye å få oversikt over.

På samme måte som med «2+2+2», har prosjekt-
leder fått positive tilbakemeldinger fra de ansatte 
som har deltatt i «midlertidig arbeidsgruppe». De 
opplever det givende å bruke fagligheten sin på 
denne måten, og få være med og bidra inn i et 
arbeid de har tro på. 

Det arbeidet i «midlertidig arbeidsgruppe» som har 
vært mest nyttig for prosjektleder i utarbeidelsen  
av nye presentasjoner, har vært felles idemyldring,  
samt innspill på utkast og refleksjonsspørsmål.  
Det har dessverre ikke vært mulig for noen av de 
«midlertidige arbeidsgruppene» å selv lage  
presentasjoner ferdig med den tiden som var satt til 
rådighet. Derfor har ikke disse gruppene gitt den 
avlastning i arbeidet med presentasjoner som antatt. 

Disse erfaringene har medført at prosjektleder tenker 
annerledes omkring utviklingen av presentasjoner 
og temabolker. Deltakelse og medvirkning fra 
ansatte vil fortsatt stå sentralt, men de vil bli invitert 
inn når det anses hensiktsmessig. Altså i idemyldring, 
innspill på relevant kunnskap og tilbakemeldinger 
på utkast til presentasjoner. Prosjektleder vil i  

samarbeid med noen faste personer utarbeide 
utkast til presentasjoner og ferdigstille dem  
etter tilbakemeldinger. 

Innsikten og engasjementet de ansatte får til 
Foreldrekompasset gjennom deltakelse i  
«midlertidige arbeidsgrupper» er viktig. Gjennom 
arbeidet blir de gode ambassadører for program-
met i praksisfeltet. Effekten av dette må ikke under-
vurderes. Det er en måte å etablere engasjement 
nedenfra og opp i organisasjonen. Altså en måte  
å jobbe med prosjektets forankring.  

Tips! 

Forankring i organisasjonen kan drives  

fremover gjennom medvirkningsprosesser. 

Referansegrupper
Referansegrupper brukes ofte i prosjekt- og  
utviklingsarbeid for å sikre medvirkning og øke 
kvalitet. For prosjektet ble det satt sammen to 
ulike referansegrupper som var tenkt å vare hele 
prosjektperioden. «Referansegruppe kunnskap» 
er satt sammen av ulike fagpersoner som skal 
styrke kunnskapsforan-kringen i utviklingsarbeidet. 
«Referansegruppe foreldre» består av foreldre som 
skal komme med innspill knyttet til foreldrestøttens 
tilgjengelighet og relevans. De økonomiske rammene 
i prosjektet la ikke opp til godtgjøring for deltakelse i 
referansegruppene. 

Referansegruppe kunnskap
Prosjektleder startet med etableringen av «referanse- 
gruppe kunnskap». På daværende tidspunkt i 
utviklingsarbeidet var det mye som var uavklart, 
og hva som ville være nyttig fagkompetanse å ha 
inn i en referansegruppe var derfor ikke entydig. 
Kompetanse knyttet til flere ulike felt som evaluering, 
arenakompetanse (barnehage og skole), flerkulturelt 
foreldreskap, generell kompetanse om barn og 
unges utvikling og behov samt systemforankring 
ble vurdert. Det utkrystalliserte seg etter hvert et 
skille mellom kompetanseområder. Noen områder 
var aktuelle i utviklingen av temabolkene i foreldre-
støtteprogrammet, og andre kompetanseområder 
var mer overordnet for hele programutviklingen.  
For «referansegruppe kunnskap» var man i behov 
av den siste varianten. 
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perspektivene ble inkludert fra starten av prosjektet. 
Første skritt for å komme i kontakt med foreldre til 
denne referansegruppa ble via Foreldrenes arbeids-
utvalg (FAU) og Samarbeidsutvalg (SU) i kommunens 
barnehager og skoler. Forespørselen ble formidlet 
som en mail hvor prosjektet ble beskrevet og 
behovet presentert. Responsen var begrenset og 
forholdsvis ensidig. 10 kvinner med norsk språk-
bakgrunn meldte seg. Av disse ble tre valgt ut, og 
en av kvinnene fikk mannen sin til å stille istedenfor 
seg selv. Dette da vi også ønsket variasjon på kjønn. 

Gjennom denne henvendelsen oppnådde vi ikke 
målet om variasjon i gruppa. For å få til dette måtte 
prosjektleder gjennomføre en mer målrettet rekrutter- 
ing gjennom bruk av nettverk, frivillige organisasjoner 
og direkte forespørsler til enkeltforeldre. Etter et 
halvt års tid var det satt sammen en gruppe på  
åtte personer med variert bakgrunn og med  
representasjon fra de ulike språkgruppene. 

Det har i perioden vært innkalt til fem møter, men vi 
har gjennomført kun to. Ingen av disse har vært med 
fulltallig gruppe. Det har vært ulike årsaker til forfall, 
men underbygger utfordringen med den lange tids-
rammen (inntil 3,5 år og flere møter), at «livet skjer» 
og ikke minst pandemiens inntog i mars 2020.

Selv om det har vært utfordrende å få «referanse-
gruppe foreldre» på plass, opplever prosjektleder  
at møtene har vært et sted for engasjement og  
spennende drøftinger. Det har også vært en bekref-
telse på hvor viktig det er å lytte til dem som skal 
motta programmet som utformes. Erfaringene med  
«referansegruppe foreldre» har ført til en refleksjon 
om at referansegruppe kanskje ikke er riktig form for 
disse innspillene. Det vil fremover bli vurdert andre 
former for å sikre medvirkning for foreldre. Metoder 
som spørreskjema, fokusgrupper eller andre inter-
vensjoner av mer kortvarig karakter vil bli vurdert. 

Samlede erfaringer
Erfaringene med referansegruppene har vært ulik, 
men felles for dem er hvor krevende selve rekrutter-
ingene var og at innspillene er nyttige. For dette 
utviklingsarbeidet anses det som en styrke at det 
har vært etablert to ulike referansegrupper, og at 
deltakerne i all hovedsak har vært eksterne. Altså 
ikke en del av kommuneorganisasjonen. De har delt 
viktig innsikt og kunnskap, som etter prosjektleders 
vurdering har bidratt til økt kvalitet i programmet. 

Når utviklingsarbeidet nå går over til ordinær drift, 
vil «referansegruppe kunnskap» følge arbeidet 
videre frem mot 2024. Behovet for hjelp til  
kvalitetssikring av arbeidet er fortsatt relevant. 

I rekrutteringen til «referansegruppe kunnskap» var 
prosjektleder i kontakt med flere ulike fagpersoner 
og fagmiljøer. Primært fra det sentrale Østlandet, da 
det var et ønske om at gruppa skulle kunne møtes 
fysisk uten for store kostnader. Prosjektleder måtte 
selv lete opp fagpersoner som kunne være aktuelle, 
for deretter å motivere dem til å delta inn i prosjektet. 
Det var naturlig nok noen som takket nei, men noen 
ganger pekte de i retning av andre aktuelle personer. 
For samarbeidet innad i gruppa var det også viktig  
at den ikke bestod av for mange personer. Derfor  
ble personer som representerte kompetanse som 
allerede var ivaretatt i andre deler av prosjekt- 
organiseringene ikke bedt om å delta i arbeidet.

Hadde behovene i utviklingsarbeidet vært tydeligere 
ved etableringen av «referansegruppe kunnskap», 
antar prosjektleder at en mer målrettet rekruttering 
ville vært lettere. Likevel er opplevelsen etter drøye 
to år at viktige og relevante kompetanseområder 
er ivaretatt. Innspillene som kommer er utfyllende, 
og forankringen deltakerne representerer til andre 
systemer er komplementære. Ved etablering av 
referansegrupper i andre utviklingsarbeid, er  
prosjektleders anbefaling at det utarbeides en kort 
og tydelig behovsbeskrivelse av kompetanse og 
øvrige egenskaper. En slik beskrivelse kan gjøre 
rekrutteringen mer målrettet.

Deltakere i «referansegruppe kunnskap»
• Helge Bjørnsen, KoRus-Øst
• Mari F. Evenby, KoRus-Øst
• Leoul Mekonen, RBUP
• Guro Øiestad, Psykologspesialist og forfatter
• Annette Johannessen, SKM foreldrestøtte, Bufetat

Referansegruppe foreldre
På samme måte som i «referansegruppe kunnskap», 
var det ingen som stod klare til å bli en del av  
«referansegruppe foreldre». Prosjektet ønsket en 
variert foreldregruppe fordi medvirkningen i størst 
mulig grad skulle representere et mangfold av  
foreldrebefolkningen. I tillegg var det et ønske  
med deltakelse fra de største minoritetsspråklige 
gruppene i Fredrikstad. Dette for å sikre at disse  



Side 14 av 36 Historien om Foreldrekompasset — Idé, innsats og resultat

kommunen og har således både mye relevant innsikt 
i tidligere prosesser og seksjonens særegenheter. I 
tillegg har de et stort kontaktnettverk. Dette har de 
delt med prosjektleder på en konstruktiv måte, noe 
som har fungert som en døråpner og har bidratt til 
at prosjektet har hatt mulighet for å ta mer treffende 
valg tidlig i prosessen. 

De har ulike og overlappende kompetanseområder 
som de har stilt til disposisjon, og de har kommet 
med konstruktive tilbakemeldinger og heiarop  
når det har vært behov for det. De har også brukt 
sin posisjon til å framsnakke prosjektet til både 
beslutningstakere og øvrige ansatte. 

Senere ut i prosjektarbeidet har en av kommune-
psykologene i seksjonen blitt koblet på. Det 
ble vurdert riktig å bruke den kapasiteten inn i 
utviklingen av programmet, som vil nå ut til en 
stor del av kommunens innbyggere og ansatte. 
Kommunepsykologen har særlig bidratt med  
faglighet knyttet til barn og unges utviklingsbehov, 
og vært en viktig drøftingspartner knyttet til  
programmets generelle foreldreferdigheter. Hennes 
engasjement har vært med på å drive utviklingen 
av programmet fremover, og har samtidig gjort det 
kvalitativt bedre gjennom deling av sin kompetanse. 
Konstruktive tilbakemeldinger og innspill har bidratt 
til at faktisk forbedring har blitt mulig. Hun har også 
en rolle i opplæringen av ansatte. 

Det har vært et bevisst valg å ha fokus på interne 
krefter både i utvikling av og opplæring i programmet, 
fordi man ønsker en ramme som er økonomisk 
bærekraftig over tid. Strukturene man har etablert 
gjennom blant annet prosjektorganiseringen har 
fokus på dette.  

Disse konkrete personene har hatt en betydning for 
prosjektleder og særlig for prosjektet. Slike personer 
kan man mer generelt innenfor prosjektarbeid 
beskrive som «viktige andre». Disse personene 
er nødvendige for å koble driften og prosjektet 
sammen. Ofte organiseres prosjektarbeid parallelt 
og litt på siden av driftslinja. Slik har det også 
vært med Foreldrekompasset. Det kan gjøre det 
utfordrende å få driften og prosjektet til å «snakke 
sammen» og utfylle hverandre. Dette kan igjen 
medføre at prosjektet ikke oppleves relevant for 
driften eller aldri helt blir «tatt inn i varmen». Ved 
å ha virksomme, viktige andre fra organisasjonen 

Tips! 

Ved behov for referansegrupper, tydeliggjør  

hvilken kompetanse og øvrige egenskaper  

som er relevant.

«De viktige andre»
Fredrikstad kommune er en forholdsvis stor  
kommune, med mange ansatte og en stor organisasjon 
å orientere seg i. For en nytilsatt prosjektleder 
uten lokalkunnskap er det mye å få oversikt over. 
Rammene i prosjektsøknaden, med beskrivelse 
av kommunens egenandel knyttet opp til tidsbruk 
av utvalgte personer, kan ses på som et grep for å 
hjelpe prosjektleder inn i organisasjonen. I tillegg  
ga grepet nødvendig ledelsesforankring og gode  
strukturer for relevante faglige drøftinger.

I et overordnet prosjekt som Foreldrekompasset,  
er det helt nødvendig å ha ledelse som gir støtte  
og anerkjenner arbeidet som gjøres. Det gir retning 
og mulighet for fremdrift. 

Kommunaldirektør for utdanning og oppvekst 
Marianne Bekker, har vært prosjekteier og har  
holdt en tydelig hånd over arbeidet hele veien.  
Hun har holdt beslutningen om og forpliktelsene til 
utviklingsarbeidet høyt. På den måten har hun vært 
en svært viktig «andre» for dette utviklingsarbeidet. 

Folkehelsekoordinator i Fredrikstad kommune ligger 
inne i prosjektorganiseringen som en drøftings-
partner. Denne dialogen har bidratt til en gjensidig 
forståelse av sammenheng mellom innsatsene 
i kommunen. Drøftingene har også bidratt til å 
holde formålet med programutviklingen høyt, 
noe som er godt når små detaljer tar mye fokus. 
Folkehelsekoordinator har også husket på utviklings-
arbeidet i ulike sammenhenger, og trukket frem 
arbeidet på en god måte. 

Seksjonens to forebyggende koordinatorer er to av 
prosjektleders nærmeste kollegaer. Engasjementet 
fra dem i et ganske ensomt prosjektlandskap har 
vært viktig. Deres bidrag for å understøtte prosjekt-
lederens utholdenhet i arbeidet, og motivasjonen for 
å drive prosjektet framover, har vært betydningsfullt. 
Likevel er det nok kvalitetene de innehar som er 
særlig viktig for selve resultatet av utviklingsarbeidet. 
Begge har lang erfaring innenfor oppvekstfeltet i 
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koblet på prosjektarbeidet, kan man redusere noe 
av denne avstanden. 

Gjennom deres bindinger til både prosjektet og  
driften kan de bidra til at prosjektet blir et nyttig 
supplement og en faktisk videreutvikling av  
drift. Dette oppleves nyttig og meningsfull for  
organisasjonen, slik intensjonen i prosjektarbeid 
ofte er. 

Prosjektleder tillegger den vellykkede samhand- 
lingen mellom prosjekt og drift gjennom viktige 
andre i organisasjonen som en av hovedårsakene  
til at Foreldrekompasset allerede sommeren 2020 
ble vedtatt videreført til kommunal drift. 

 

Tips! 

Finn ut hvem som kan være «viktige andre»  

for prosjektarbeidet.
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Planer, drift og endring.  
– Gjenta!

Søknaden om tilskuddsmidler til prosjektet hadde 
en foreløpig fremdriftsplan. Denne la opp til at  
de ulike delene av utviklingsarbeidet var koblet 
fra hverandre og skulle gjennomføres i hver sin 
tidsperiode. Altså en skisse på en lineær utviklings-
prosess, med lite overlapp eller dynamikk mellom 
de ulike delene i prosjektet. Det var også gjennom 
tidslinjen en forventning om forholdsvis raske  
leveranser i prosjektet. 

Både de lineære planene og de raske leveransene 
ble justert, da det tidlig viste seg at arbeidet var  
mer omfattende og komplisert enn opprinnelig 
antatt i søknaden. Det ble valgt å ha fokus på gode 
rammer for utviklingsarbeidet, blant annet med  
en omfattende prosjektorganisering. I tillegg ble  
det påstartet en plan for utprøving av programmet 
på ungdomsskolene. 

Slik overskriften indikerer har man gjennom  
prosjektperioden hatt ulike tanker om fremdrift,  
som igjen har manifestert seg i mer eller mindre 
tydelige planer. Det som har vært gjennomgående, 
er at det har oppstått situasjoner og/eller innsikt 
som har medført justering av planene. Arbeidet 
fra tidligere faser er inkludert, men kanskje i en litt 
annen form. Prosjektet har hele veien inneholdt 
mange ukjente variabler, og det er mye vi vet nå 
som vi ikke kunne vite i starten av prosjektet. 

Prosjektet har et gjennomarbeidet prosjektmandat. 
Utover dette har det vært få milepælsplaner som  
i detalj har beskrevet hva som skulle gjøres når. 

I prosjektet er det fokus på medvirkning og tilbake-
meldinger. For at utviklingsarbeidet skal opprettholde 
sin legitimitet må tilbakemeldingene gi faktiske 
endringer. 

Det har vært en viktig suksessfaktor for utviklings-
arbeidet å ha rammevilkår som innebærer en  
blanding av struktur og fleksibilitet. Strukturen  
og systematikken, (prosjektmandatet), bidrar til 
fremdrift og måloppnåelse. Fleksibilitet, (lite fokus 
på milepælsplaner og en lineær utviklingsforståelse) 
gir mulighet til å ta inn læring underveis i prosjektet 
og øker den innholdsmessige kvaliteten. 

Den nødvendige fleksibiliteten har hatt støtte hos 
kommunaldirektøren og styringsgruppa ved at  
de har vært mindre opptatt av milepælsplaner  
og mer opptatt av faktiske resultater. 

Disse erfaringene støttes av litteraturen; planer  
og gjennomføring av mål er viktige elementer  
for å få til fremdrift og måloppnåelse. Samtidig  
må ikke en plan «for planens skyld» trumfe  
behov for fleksibilitet. Fleksibilitet er avgjørende  
for at kompleksitet og samskaping kan få sin  
plass i prosessen. 
 

Tips! 

I komplisert og omfattende utviklingsarbeid  

kan en blanding av konkrete og overordnede 

målsetninger å styre etter – sammen med  

stor grad av fleksibilitet i gjennomføring  

– være hjelpsomt. 

Prosjektleder har gjennom arbeidet fått eierskap til 
Foreldrekompasset, og dermed fått en økt vurderings-
kompetanse knyttet til hva som bør bestå og hva 
som kan endres i arbeidet. Slik erfaringsbasert 
kompetanse kan man ikke utelukkende lese seg 
frem til. Dette underbygger viktigheten av kontinuitet i 
denne type arbeid, og hvor sårbart utviklingsarbeid 
er for utskiftning eller tap av nøkkelpersoner. 

Desto større utviklingsarbeid og jo mer komplisert 
en systemforankring er å få på plass, jo lenger antas 
det at denne sårbarheten eksisterer i utviklings-
arbeidet. Innenfor rammene for Foreldrekompasset, 
og i kommunale rammer generelt, er det ofte lite 
rom for sikring av arbeid. Ved å være flere personer 
som jobber med det samme, vil man være mindre 
sårbare for sykmelding eller arbeidsbytter. «Viktige 
andre» i organisasjonen kan i noe grad fungere som 
sikring i et utviklingsarbeid. 
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Hvordan kan et slikt type 
prosjekt evalueres?

Det gjøres mye godt og viktig utviklingsarbeid i 
kommunene, men det er ikke alltid en plan for 
eller ressurser til evaluering av arbeidet. For 
dette prosjektet var kravene om evaluering tydelig 
beskrevet i utlysningen av tilskuddet. I søknaden 
om tilskuddsmidler ble det laget noen skisser 
rundt hvordan evaluering av arbeidet skulle foregå. 
Det skulle gjennomføres en baseline-undersøkelse 
og evalueringen kunne innebære innhenting av 
både kvalitative og kvantitative data. 

For at baseline man innhenter skal være nyttig, 
må den gjennomføres i forkant av intervensjonen. 
Derfor måtte vi gjøre første måling forholdsvis 
tidlig i prosjektperioden. Det ble gjennomført 
en baseline-undersøkelse som så på hvordan 
foreldregruppe- og foreldremøtepraksis var på 
de arenaene Foreldrekompasset skulle inn på. 
I baseline-innhentingen benyttet vi både kvantitative 
og kvalitative data, som spørreskjemaer og ulike 
former for semistrukturerte fokusintervjuer. 

I tillegg til baseline-undersøkelse, måtte det besluttes 
hvordan hele prosjektet skulle evalueres. Ved valget 
av hvordan og hva vi skulle evaluere, var det flere ytre
omstendigheter som var styrende. Det som særlig 
utfordret var at det var et universelt foreldrestøtte-
program vi ønsket å evaluere – et folkehelseprosjekt 
med en lang tidshorisont før potensiell effekt kan 
måles. Med prosjektets tidsramme og samlede 
ressurser er det begrenset hva vi kan få til. 

Det var naturlig å se til vurderingskriteriene til 
Ungsinn4 for inspirasjon, siden det var et program/
tiltak vi ønsket å utvikle og evaluere. Ut fra deres
kriteringer kunne vi få til en evaluering av 
Foreldrekompasset som innebar å beskrive 
programmet og vise til øvrig forskning som 
underbygger programmets forventede virkning. 
Gjennom dette vurderingssystemet fi kk vi ingen 
hjelp til å vurdere lønnsomhet, mulig overførbarhet 
til andre kommuner eller hvordan programmet 
ivaretar ansattes behov for veiledning eller oppfølging. 

4 Ungsinn.no er et nettsted for uavhengig kunnskapsoppsummeringer 
om tiltak i Norge.
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Her nevnes det heller ikke noe konkret knyttet til 
tilbakemeldinger eller det å undersøke hva foreldre 
og ansatte syntes om programmet. 

Alle disse momentene synes aktuelle og nyttige når
man ser på midlenes rammer og formål. Mulighetene
kriteriene i Ungsinn representerte opplevdes ikke 
å tilfredsstille prosjektets ønsker, i jakten på en god 
evalueringsform. 

På bakgrunn av tips fra en kollega fant prosjektleder 
en dansk rapport som beskriver begrepet «lovende 
praksis».5 Der har forfatterne på bakgrunn av en 
større mengde intervjuer og et strukturert litteratursøk
oppsummert 11 sentrale punkter i utviklingsarbeid. 
Evalueringen går ut på å vurdere hvor godt prosjektet
imøtekommer disse punktene. Jo nærmere man 
kommer tallet 11, jo mer sannsynlig er det at man 
med et mer omfattende forskningsdesign kan fi nne 
effekt. Denne måten å evaluere på er bred og tilpasset
et slikt utviklingsarbeid som Foreldrekompasset 
representerer. I tillegg er omfanget forenlig med 
prosjektets rammer. 

’Lovende praksis’ er kendetegnet af en 

række elementer, der – alt andet lige – 

indebærer en særligt stor sandsynlighed 

for at skabe progression og velfærd 

for borgerne og samfundet. Viden om 

’lovende praksis’ vil på den måde ofte være 

kontekstfølsom. Enhver praksis, der ikke 

er ’sikker’, kan således have et større 

eller mindre potentiale for at skabe gode 

resultater. I vores terminologi kan denne 

variation forstås som et kontinuum, der 

spænder fra ”særligt stor sandsynlighed 

for at skabe gode resultater” (’lovende’) til 

”meget begrænset sandsynlighed for at 

skabe gode resultater” (’mindre lovende’). 

I den forbindelse kan en praksis gå fra at 

være ’mindre lovende’ til ’lovende’ gennem 

praksisudvikling hen imod de elementer, der 

karakteriserer ’lovende praksis’ 

(Jensen, Pedersen, Pejtersen og Amilton, 2016:30).

Gjennom prosjektperioden har vi systematisk 
etterspurt tilbakemeldinger fra både ansatte og 
foreldre om hvordan de opplever prosjektaktiviteter 
og gjennomføringen av Foreldrekompasset. Vi 
anser det som viktig for å forbedre kvaliteten i 
utviklingsarbeidet. I tillegg gir tilbakemeldingene 
en pekepinn på om vi utvikler en praksis som er 
ønsket og som gir en opplevd forbedring. 

Prosjektleder er svært fornøyd med evaluerings-
muligheten «lovende praksis», og mener dette 
gir muligheten til å se på mange sider ved både 
programmet og utviklingsarbeidet. I dialog med 
fylkeskommunen og kompetansemiljøer har vi 
fått bekreftet at de deler vår vurdering av denne 
evalueringsformen. Andre kommuner har også 
blitt tipset om denne måten å gjøre evaluering på. 
Samtidig bør ikke funn av gode evalueringsrammer 
være tilfeldig. Dette viser hvor vanskelig det kan 
være å fi nne relevant informasjon og ikke minst 
utfordringen med å tilgjengeliggjøre relevant 
informasjon, om for eksempel gode evalueringsformer. 

5 Jensen, Pedersen, Pejtersen og Amilton (2016). Indkredsning af lovende praksis 
på det specialiserede socialområde. Socialstyrelsen, Danmark.
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Faglige retningsvalg 
– Utvidelse og klargjøring

Den metodiske ideen om å bruke foreldremøter til 
å utøve foreldrestøtte er fra kommunens erfaringer
med bruk av ØPP i ungdomskolene. Gjennom 
Foreldrekompasset er struktur og innhold i foreldre-
møtene videreutviklet og satt i sammenheng med 
det arbeidet som gjøres på helsestasjonen.

Før prosjektoppstart ble det gjort noe forarbeid i 
«Forskningssirkelen». Dette var en arbeidsgruppe 
som ble ledet av Kjersti Lien Holte, førsteamanuensis
ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold (HiØ), 
hvor man så nærmere på hvordan «ØPP med 
andre temaer» for ungdomsskoletrinnet kunne 
være. Forskningssirkel er metodikken som ble 
brukt i dette tverrfaglige arbeidsfellesskapet. 

Prosessene er gjengitt i en rapport skrevet av 
Kjersti Lien Holte.6 Fra dette arbeidet og over i 
prosjektarbeidet, senere Foreldrekompasset, er 
det flere sentrale premisser som har fulgt med. 
Dette gjelder modellen, valget av den autoritative 
foreldrestilen som kunnskapsgrunnlag for de 
generelle foreldreferdighetene, samt programmets 
begreper «trygge, tydelige og støttende foreldre». 
I tillegg var det fra forskningssirkelen utviklet et 
utvalg tematiske presentasjoner for ungdoms-
skolene, som har lagt føringer både på innhold 

og lengde på presentasjonene som er utviklet i 
Foreldrekompasset senere. Etter hvert som arbeidet 
har utviklet seg, har det blitt nødvendig å klargjøre 
og videreutvikle elementene for at de skal fortsette 
å være virksomme.

Metoden
Metodeinspirasjonen til Foreldrekompasset kommer 
fra ØPP. Foreldremøter på ungdomsskolen ble brukt 
til å gi systematisk, gjentakende og kort informasjon 
om alkohol og alkoholforebygging. I etterkant av 
informasjonen ble det lagt til rette for samtaler mellom
foreldre. Ved slutten av møtet ble foreldrene 
oppfordret til å lage klasseavtaler der de ble enige 
om regler knyttet til blant annet alkohol. 

I Foreldrekompasset er systematisk og gjentakende
bruk av foreldremøter beholdt. Det er i 
Foreldrekompasset lagt til flere temaer i tillegg til 
alkohol. Valget av temaene er styrt ut fra modellens 
deler «generelle foreldreferdigheter» og «alders- 
og temaspesifi kk kunnskap». I stedet for å starte 
med denne type foreldrestøtte på ungdomsskolen, 
starter man med Foreldrekompasset allerede det 
første året i barnehagen. Tidslinjen og tematikker 
er derfor kraftig utvidet. 

6  Rapporten er ikke publisert, men kan fås på forespørsel til Fredrikstad kommune, 
Seksjon utdanning og oppvekst.
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komponentene kunnskapsdeling og foreldrerefleksjon
i gruppegjennomføring. 

I tillegg til målrettet bruk av gruppekonsultasjonene,
er informasjonsmateriell til foreldre revidert. Det er 
lagt inn en kort beskrivelse av Foreldrekompasset, 
både for tiden før og etter fødsel. 

Foreldrekompassets generelle foreldreferdigheter 
og programbegreper (trygge, tydelige og støttende 
foreldre) har også en sentral plass for sammen-
hengen mellom svangerskap/det første leveåret 
og resten av oppvekstforløpet. 

Slik gjennomføres Foreldrekompasset på de ulike 
arenaene:

Modellen 
Innholdet i foreldrestøtteprogrammet 
Foreldrekompasset er utarbeidet med utgangspunkt 
i «Modell for universelt foreldrestøttearbeid». Denne 
modellen var vedlagt prosjektsøknaden, og har fulgt 
arbeidet fra start. 

Fokuset på en felles foreldreavtale på gitte temaer 
er ikke videreført. I Foreldrekompasset er det kun 
fokus på foreldredialog og foreldrerefleksjon. En av 
målsetningene med foreldrestøtten er å øke den
enkeltes egen bevissthet rundt eget foreldreskap. 
For å oppnå dette er det ikke behov for å bli enig 
om ett svar. Det kan faktisk virke mot sin hensikt, 
ved at det å forsvare sitt eget ståsted blir viktigere 
enn ettertanken omkring det man har fått presentert 
og de innspillene andre foreldre kommer med. 
Derfor mener vi foreldre vil ha mer nytte av å 
utveksle erfaringer og dele refleksjoner knyttet 
til kunnskapen de får presentert. På den måten 
vil foreldre ha mulighet for å øke egen bevissthet 
omkring sitt foreldreskap gjennom refleksjon og dialog
med andre. Det anses også som sannsynlig at en 
slik type dialog kan bidra til styrket foreldrenettverk. 

Refleksjon handler om bevisste og til dels 

styrte tankeprosesser i møte med en 

dokumentasjon. Hensikten er å belyse 

det som er dokumentert på ulike måter. 

Refleksjon handler ikke om å bli enige, 

men om å bidra med ulike perspektiver 

på samme sak (udir.no).

Metodevalg under graviditet og det første leveåret
Det var ved oppstart ikke besluttet hvordan metodikken
skulle benyttes i svangerskapsomsorgen eller i 
helsestasjonen gjennom barns første leveår. Samtidig 
skulle det være sammenheng i hele oppvekstforløpet. 
For at det skulle være et sammenhengende program 
fra svangerskapet og ut ungdomsskolen, måtte 
metodikkens rammebetingelser være tydelige fra 
start til slutt. 

Prosjektleder gjennomførte ulike medvirknings-
prosesser med ansatte i Helsevern for barn og unge 
(HVBU), hvor svangerskapsomsorgen og helsestasjons-
oppfølgingen er organisert i Fredrikstad. Etter en 
del felles utforskning ble det besluttet at gruppe-
konsultasjoner var godt egnet for gjennomføring 
av Foreldrekompasset for de minste barna. Denne 
arenaen er mest lik foreldremøtearenaen og muliggjør
refleksjon mellom foreldre. Endringen medførte kun 
mindre justeringer på daværende rutine og praksis, 
og fokuset var på tydeliggjøring av foreldrestøtte-

Figur 2: Foreldrekompasset på de ulike arenaene.

På helsestasjon
(Svangerskapsomsorgen og 
helsestasjonsprogrammet)

Informasjon om programmet

Gjennomføres på gruppekonsultasjoner

• Kunnskapsdeling av personalet ut fra defi nerte og 

foreldreønskede tema.

• Refleksjon og dialog i foreldregruppa underveis.

Forståelse og bruk av begrepene trygg, tydelig 

og støttende foreldre.

I barnehagen og grunnskolen
(barneskole og ungdomsskole)

Informasjon om programmet

Gjennomføres på foreldremøter

• Kunnskapsdeling av personalet gjennom 

en presentasjon.

• Refleksjon og dialog i foreldregrupper i etterkant.

Forståelse og bruk av begrepene trygg, tydelig 

og støttende foreldre.
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Overordnet i hele prosjektet er at foreldrestøtten 
skal være kunnskapsbasert, helhetlig og sammen-
hengende (se fi gur 3). Videre representerer de tre
pilarene hva selve foreldrestøtten skal bestå av 
på de ulike arenaene. Rektangelet med teksten
«helsestasjon, barnehage og skole», viser til hvor 
foreldrestøtten skal gjennomføres. Det nederste
rektangel representerer en mulighet for å på 
sikt inkludere flere arenaer i det universelle 
foreldrestøttearbeidet. 

Dette har vært en god arbeidsmodell, og vist en 
tydelig retning for det utviklingsarbeidet som 
har vært gjort i prosjektperioden. Likevel ble det 
et behov for å gjøre noen justeringer, for å i større 
grad sette modellen og programmets kjerne-
komponenter i sammenheng. Dette arbeidet var 
ikke mulig å gjøre før kjernekomponentene var 

Kunnskapsbasert, helhetlig og sammenhengende 
foreldrestøtte gjennom hele oppveksten

Grunnleggende
foreldre-

ferdigheter

Alders- og 
temaspesifi kk

kunnskap

Samarbeid, 
refleksjon og 

nettverk mellom 
foreldre

Helsestasjon, barnehage og skole

Eventuelt andre arenaer som fritidsklubb, 
idrettslag, lokalsamfunn og annet

Figur 3: Original modell

arbeidet frem. Justeringene som er gjort bidrar 
til at programmets modell og kjernekomponenter 
sammenfaller, og tydeliggjør Foreldrekompasset 
som foreldrestøtteprogram. 

Universell og kunnskapsbasert og sammenhengende foreldrestøtte gjennom hele oppveksten

Grunnleggende
foreldreferdigheter

Alders- og temaspesifi kk
kunnskap

Foreldrerefleksjon

Helsestasjon, barnehage og skole

Eventuelt andre arenaer som fritidsklubb, idrettslag, lokalsamfunn og annet

Figur 4: Revidert modell

I den reviderte modellen har vi i det øverste 
rektangelet endret noen av ordene som beskriver 
foreldrestøtten. Det er valgt å vektlegge at den er 
universell, kunnskapsbasert og sammenhengende. 
De to første begrepene peker retning for hva man 
kan forvente av programmet og hvilken innretning 
det har. Sammenheng er en kjernekomponent 
som man anser vil bidra til å skape helhet. Derfor er 
helhet tatt ut av modellen. De tre søylene er i stor 
grad beholdt. «Grunnleggende foreldreferdigheter» 
blir utdypet og satt i sammenheng med programmets 
begreper under neste deloverskrift. Søylen «alders- 
og temaspesifi kk kunnskap» er uforandret, og viser 
til ulik kunnskap om temaer som er aktuelle for 
foreldre, som for eksempel søvn, skjermbruk eller 
følelsesregulering. Den siste søylen er mer spisset 
på innhold. Den kalles nå «foreldrerefleksjon». 
Det er også en av programmets kjernekomponenter,

og er den aktiviteten som gjøres for å bidra til økt 
bevissthet hos den enkelte, og relasjoner mellom 
foreldre. Ved å kun ha fokus på aktiviteten, blir 
beskrivelsen av programmet tydeligere. Begge de 
nederste rektanglene er uforandret. Det er likevel 
sentralt å nevne at det nest nederste rektangelet er 
det som representerer og ivaretar kjernekomponenten
gjentakelse. At foreldrestøtten gjentas over tid, på 
alle disse arenaene. 

Kjernekomponent forstås som «det sentrale 

innholdet i endringen» (Fixsen ml. 2005). 

Samlet er kjernekomponentene en beskrivelse 

av hva intervensjonen/ endringen er, her 

det universelle foreldrestøtteprogrammet 

Foreldrekompasset.
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Baumrind var tilknyttet det atferdsteoretiske miljøet 
da hun utviklet sin foreldrestil-modell. Vi mener 
likevel at hennes akse som representerer varme, 
utfordrer flere typiske atferdsteoretiske foreldre-
praksiser. Det er også denne aksen som bidrar 
til at de beskrevne foreldrepraksisene er lett gjen-
kjennbare innenfor andre teoretiske perspektiver. 
I programmets overordnede mål, om å bidra til 
foreldrepraksiser som på en god måte understøtter 
utvikling av barns psykologiske robusthet, er 
samtidigheten av varme og kontroll nødvendig. 

Sammen med kunnskapsgrunnlaget er også 
begrepene «trygge, tydelige og støttende foreldre» 
fra arbeidet i Forskningssirkelen. Operasjonalisering 
av begrepene ble gjort der, og er senere endret i 
flere omganger. Det er viktig at begrepene oppleves 
tilgjengelige for foreldre, samtidig som de gir en 
faglig retning mot den autoritative foreldrestilen for 
fagpersoner. Ved siste revidering deltok også Bodø 
kommune inn i arbeidet. Denne operasjonaliseringen 
vil følge videre inn i utviklingsarbeidet, og det er 
ikke planlagt noen ny gjennomgang.

Programmets gjentakende foreldreferdigheter:

Trygge foreldre møter barnet med åpne 
armer. De tåler barnets ulike følelser 
og tenker over hvordan de selv oppleves 
av barnet.

Tydelige foreldre tar ledelsen og viser vei. 
De setter grenser på en omsorgsfull måte, 
og vet at avgjørelser kan være upopulære 
og gode på samme tid. 

Støttende foreldre prøver å forstå barnets 
opplevelser og følelser, og gir både trøst 
og oppmuntring. De lar barna prøve selv 
og hjelper til når det trengs.

Begrepene er hverken uttømmende eller gjensidig 
utelukkende for andre begreper, sett opp mot den 
autoritative foreldrestilen. Begrepene skal derfor 
forstås som utvalgte foreldreferdigheter man gjennom
Foreldrekompasset særlig ønsker å fremheve. Ved 
bruk av begrepene må det samtidig være fokus på 
balanse. Både balanse innad i et begrep, og mellom 
begrepene. Den autoritative foreldrestilen, og 
disse begrepene, representerer et ideal å strekke 

Grunnleggende foreldreferdigheter – 
trygge, tydelige og støttende foreldre.

Søylen i modellen som heter «grunnleggende 
foreldreferdigheter» er så sentral for det samlede 
innholdet i programmet at det også er blitt defi nert 
som en kjernekomponent. 

Kunnskapsgrunnlaget for denne søylen har fulgt 
med fra forskningssirkelen. Det gjelder også 
programbegrepene «trygge, tydelige og støttende 
foreldre». Gjennom prosjektperioden er det vurdert
hvorvidt kunnskapsgrunnlaget skal bestå, og hvordan 
begrepene skal brukes og knyttes sammen med 
valgte kunnskapsgrunnlag. 

Det er etter flere prosesser besluttet å beholde 
Baumrinds autoritative foreldrestil som 
kunnskapsgrunnlag og forståelsesramme for 
Foreldrekompassets generelle foreldreferdigheter. 
Dette anses som et ståsted som vil kunne favne 
mange ulike foreldre, noe som er en fordel for et 
universelt program. I tillegg er denne foreldrestilen 
kjent i barnehager og skoler, samt at denne 
foreldrestilen synes å være sammenfallende med 
positive utfall hos barn.7

Likevel representerer ikke den autoritative foreldre-
stilen et entydig teoretisk grunnlag. Modellen 
foreldrestilen er hentet fra er utviklet med utgangs-
punkt i observasjoner av samhandling mellom 
foreldre og barn. I modellen kan vi gjenkjenne 
foreldrepraksiser som er knyttet til ulike teorier 
omkring barns utvikling og behov. Samtidig er det 
ikke beskrevet tydelig hvordan teoriene er fundert 
i modellen, eller hvordan de skal avgrenses opp 
mot hverandre der hvor de eventuelt står i motset-
ning. Det er nettopp dette som har vært krevende i 
utviklingsarbeidet. 

Hvordan kan vi forstå et kunnskapsgrunnlag som 
ikke har en klar og avklart teoretisk forankring? 
Måten dette likevel gir mening er å bruke Baumrinds 
modell som et «kompass» for Foreldrekompassets 
generelle foreldreferdigheter. Det at vi innenfor 
aksene «varme og kontroll» kan fi nne belegg for 
ulik moderne kunnskap knyttet til barns utvikling og 
behov, gjør at vi kan integrere flere teoretiske 
ståsteder i programmet.

7 Se FHI sin rapport «Sammenhenger mellom foreldrepraksiser og barns trivsel» 
fra 2016, for ytterligere informasjon om Baurinds modell og en av de seneste 
kunnskapsoppsummeringene knyttet til tema. 
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Barnehage

Temabolk

Temabolk

Temabolk

Barneskole Ungdomsskole

Figur 5: Presentasjonens sammenhenger visualisert

I Foreldrekompasset snakker man både om 
sammenhenger innad i programmet, gjennom 
presentasjonene i kunnskapsdelingen og mellom de 
ulike søylene. Samtidig som sammenheng også skal 
ivaretas opp mot annen relevant informasjon om de 
ulike temaene både innenfor og utenfor kommunen. 
Ulike statlige organer som er sentrale her er for 
eksempel Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 
Medietilsynet og Utdanningsdirektoratet. 

Foreldrerefleksjon
Den siste, og helt sentrale pilaren i programmodellen,
er foreldrerefleksjon. Dette er også en kjerne-
komponent, og er dermed en nødvendig aktivitet 
når Foreldrekompasset gjennomføres. I programmet 
ønsker man å fremme relasjoner mellom foreldre, 
samt foreldremestring og bevisstgjøring gjennom 
foreldrerefleksjon i grupper. Dette er som nevnt 
den andre delen av støtten i Foreldrekompasset. 
Denne kommer i etterkant av eller samtidig med 
kunnskapsdelingen. I foreldremøter, som er 
Foreldrekompassets primære arena, gjøres det 
i etterkant. 

For å oppnå målsetningen med gjennomføringen av 
foreldrerefleksjonen, er det ikke likegyldig hvordan 
den gjennomføres. I prosjektperioden har det blitt 
tydelig at rammene som legges for refleksjonen 
påvirker hvordan dialogen og refleksjonen mellom 
foreldrene blir. Derfor vil det være viktig i arbeidet 
fremover å ha fokus på utvikling av ferdigheter hos 
ansatte, slik at de i best mulig grad tilrettelegger for 
gode refleksjonssrom. Det bør også beskrives hva 
som vil være et minimum av tilrettelegging for å
gjennomføre foreldrerefleksjonen etter intensjon. 

seg mot. Ingen vil alltid være i den autoritative 
kvadranten i sitt foreldreskap, og det vil fortsatt 
kunne være både bra og bra nok. 

Temabolker 
– presentasjonene i programmet
Foreldrestøtten som gis i Foreldrekompasset er 
todelt. Støtten består av kunnskapsdeling med 
foreldre, og tilrettelegging for refleksjon mellom 
foreldre. Det er den første av disse vi skal se 
nærmere på nå. Den andre delen av støtte beskrives
under overskriften «Foreldrerefleksjon». Kunn-
skapen som deles i foreldrestøtteprogrammet 
springer ut fra de to søylene «generelle foreldre-
ferdigheter» og «alders- og temaspesifi kk kunnskap». 
Det er den autoritative foreldrestilens kvadrant som 
er førende for hvilke foreldretips eller hvilken 
informasjon som vektlegges i presentasjonene.
Fra forskningssirkelen fulgte det med noen presen-
tasjoner som var utviklet for ungdomsskoletrinnet. 
Man konkluderte tidlig i arbeidet at det ofte ville 
være hensiktsmessig å omtale samme tema fra 
barnehagen og ut ungdomsskolen. Når et tema 
skal ha presentasjoner for hele tidslinjen, har vi 
valgt å kalle dem for temabolker. Hver temabolk 
inneholder fem ulike presentasjoner fordelt på 
de ulike alders-inndelingene. Disse er småbarn 
(1–2 år), store barn (3–5 år), småtrinnet (6–9 år), 
mellomtrinnet (10–12 år) og ungdomstrinnet 
(13–15 år). Innad i temabolkene og på tvers av de
ulike, er det nødvendig å få til sammenheng i
kunnskapen som deles. Dette for å få til programmets
kjernekomponent, gjentakelse. Det å gjenta både 
formen på foreldrestøtte og deler av innholdet, er 
viktig for å gi sammenhengende foreldrestøtte. 

Kravene til sammenheng og gjentakelse i presen-
tasjonene gjør utviklingen av disse komplisert og 
tidkrevende. Fordi arbeidet også krever en stor grad 
av oversikt over alle temabolkene, har det utfordret 
muligheten prosjektleder har for å få hjelp til å 
ferdigstille disse. 

Finner man ut at et prosjektpremiss ikke 

stemmer, vær modig og utfordre det! Bruk

tid på krevende drøftinger og prosesser, 

for å fi nne gode svar og løsninger.  
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Pilotering

I Foreldrekompasset går utvikling og utprøving 
parallelt. Derfor anses det særlig nyttig å gjennom-
føre piloter underveis for å prøve ut og gjøre erfaringer.
Dette gir rom for justeringer og forbedringer før 
man gjennomfører en større utrulling. I prosjekt-
perioden er det så langt gjennomført piloter på 
helsestasjon, i barnehage og på ungdomsskole. 
Piloten som var planlagt i barneskolen ble ikke 
gjennomført på grunn av pandemien. 

Pilotering betyr at tiltaket eller tjenesten 

prøves ut i en begrenset skala over tid for å 

sikre at alt fungerer som det skal. Hensikten 

er å avdekke feil og mangler, identifi sere 

uforutsette problemer og dermed reduseres 

risiko (KS – veikart for tjenesteinnovasjon). 

Hver pilot som ble gjennomført representerer et 
naturlig avgrenset alderssegment. På den måten 
kunne vi avklare om de ulike typene virksomheter 
ville trenge en tilpasset innsats. Samtidig var 
antakelsen at mange behov var like, og erfaringene 
var overførbare. Denne innretningen gir godt 
grunnlag for beslutninger ved senere 
implementering. 

Ungdomsskole
Prosjektets første pilot var i kommunens ungdoms-
skoler. På grunn av deres tidligere erfaring med 
ØPP, kjente de deler av metodikken. I tillegg hadde 
forskningssirkelen utarbeidet utkast til noen presen-
tasjoner for ungdomsskolen. Planleggingen av pilot
for ungdomsskolen startet høsten 2018, med de første
utprøvingene av Foreldrekompasset våren 2019. 
På dette tidspunktet hadde prosjektleder jobbet i 
prosjektet i seks måneder. Mye var ukjent og mange 
elementer i programmet var uavklart.

Utvalg
I ungdomsskole-piloten ble alle ungdomsskolene 
bedt om å delta, og det ble ikke foretatt noen type 
utvalg. Samlet har kommunen ni kommunale 
ungdomsskoler, hvor tre er 1.–10.-skoler. Det var 
en ungdomsskole som ble unntatt. Det var fordi de 
hadde lederskifte midt i piloteringen og generelt lite 
kapasitet i virksomheten. Denne skolen ble inkludert 
påfølgende høst.

Forberedelse/klargjøring
Arbeidet med piloten startet tidlig i prosjektperioden.
Etter klarsignal fra etatsleder skole ble det 
gjennomført et møte med rektorene høsten 2018 
med en forespørsel preget av «har dere lyst til å 
hjelpe oss litt i gang?». Det var i forkant av dette 
gitt lite informasjon om prosjektet til rektorene. 
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Alle ungdomsskolene ble tilbudt informasjon om 
Foreldrekompasset på et personalmøte, men dette 
var opp til den enkelte rektor. Dette medførte at det 
var variasjon mellom skolene når det gjaldt informasjon 
ut til personalet i forkant av opplæringen. 

Opplæring
Ungdomsskole-piloten hadde en halv dag til opp-
læring. Skolene hadde ulik grad av forkunnskap  
om Foreldrekompasset. Dette førte til at deler av 
dagen ble gjentagelser for noen. Målsetningen for 
dagen var å gi de aktuelle ansatte informasjon  
om programmet, samt faglig påfyll. Det ble leid inn 
en ekstern foredragsholder. I forkant var det ikke 
lagt tydelige føringer på hvem og hvor mange som 
skulle delta fra hver skole. Noen skoler sendte 
mange, mens fra andre skoler var det få.

Gjennomføring
På ungdomsskolene varierte utprøvingen mellom 
skoler, trinn og klasser. Planleggingen av foreldre-
møter var i mange tilfeller gjort da piloten ble 
besluttet. Prosjektleder deltok som observatør  
på et utvalg foreldremøter. Fra de skolene som  
gjennomførte evaluering, var tilbakemeldingene  
fra både ansatte og foreldre jevnt over gode.

Barnehage
Piloten ble planlagt våren 2019, og gjennomført 
påfølgende høst i seks barnehager. Erfaringene fra 
ungdomsskole-piloten og en tydeligere forståelse  
av programtanken i Foreldrekompasset påvirket 
hvordan barnehage-piloten ble lagt opp.

Utvalg:
I kommunen er det ca 80 barnehager. Det var derfor 
nødvendig å gjøre et utvalg. Det var viktig at piloten 
representerte både kommunale og private barnehager 
slik at det ble tydeliggjort at Foreldrekompasset var 
for alle kommunens barnehager. Utover variasjon i 
eierskap som skulle ivaretas, var utvalget basert på 
motivasjon og kapasitet. Alle de seks barnehagene 
som deltok i piloten ønsket å gjennomføre pilotering. 
 
Forberedelse/klargjøring
Prosjektleder har deltatt på jevnlige møter med  
virksomhetslederne i barnehagene. Dette har ført 
til at alle disse har fått tidlig og gjentatt informasjon 
om prosjektet. Denne kunnskapen ga gode rammer 
for rekruttering av barnehager. Det ble gitt informasjon 
om Foreldrekompasset til ansattgruppene i alle de 
involverte barnehagene. 

Opplæring
Med utgangspunkt i erfaringene fra ungdomsskole-
piloten, ble det gjort flere endringer for opplæringen. 
Det ble satt av en hel dag, og hele dagen ble  
gjennomført ved hjelp av interne krefter. Det var et 
større fokus å presentere Foreldrekompasset som 
program. I tillegg ble flere presentasjoner vist frem 
sammen med informasjon om kunnskapsgrunnlaget 
bak denne. Virksomhetslederne ble bedt om å delta 
sammen med en pedagogisk leder fra hver avdeling. 
Oppmøte var godt, og deltakelsen gjenspeilet ønskene 
prosjektleder hadde kommet med knyttet til deltakelse. 

Gjennomføring
Pilotbarnehagene gjennomførte Foreldrekompasset 
på alle høstens foreldremøter på ulike type avdelinger. 
Alle barnehagene fikk derfor flere erfaringer med 
gjennomføringene av programmet gjennom piloten. 
Prosjektleder deltok også her som observatør på et 
utvalg foreldremøter. De generelle tilbakemeldingene 
fra ansatte og foreldre i pilotbarnehagene var gode.

Helsestasjon
Piloteringen på helsestasjonen ble gjennomført 
vinteren 2020 etter et lengre felles utviklingsarbeid. 
Piloten i helsestasjonen ble kortere enn planlagt på 
grunn av pandemien. Det er likevel innhentet nok 
evalueringer til at piloten anses som fullverdig.

Utvalg
På lik linje med ungdomsskole-piloten, ble alle  
kommunens helsestasjoner inkludert i helsestasjons- 
piloten. Det er fem helsestasjoner samlet sett. 
Omfanget ble vurdert overkommelig, og for å jobbe 
med felles forståelse på tvers av virksomhetene var 
det viktig at de ble inkludert samtidig.  

Forberedelse/klargjøring
Da det ved oppstart ikke var avklart hvordan  
foreldrestøtten skulle organiseres på helsestasjonen, 
var arbeidet med programinnhold for de gravide  
og foreldre til de minste barna en god forberedelse 
for piloten. 

Opplæring
Det ble ikke gjennomført noen spesiell opplæring 
i forkant av piloten, da endringene som program-
innholdet representerte innebar små justeringer på 
allerede kjent praksis. Foruten en gjennomgang av 
rutine-endringene, var det ikke behov for ytterligere 
opplæring på det tidspunktet. 
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Pilotene viser at deltakelse og engasjement fra 
lederne er viktig. Dersom ledelsesforankringene 
ikke er tilstrekkelig, blir det i stor grad tilfeldig 
om og hvordan Foreldrekompasset gjennomføres.
Forankring hos ledere anses som et viktig 
satsningsområde i den videre implementeringen. 
Målsettingen er at lederne blir mer aktive 
i gjennomføring og etterspør bruk av programmet.
Tilstrekkelig og gjentakende informasjon om 
Foreldrekompasset, samt deling av gode erfaringer 
fra tilsvarende virksomheter, kan bidra til dette.

Prosjektleder har i alle pilotene hatt fokus på 
tilstedeværelse ute i virksomhetene for å gi ansatte 
støtte, informasjon og for å skape engasjement. 

Piloteringene har foregått fra høsten 2018 og 
frem til mars 2020. I denne perioden har 
Foreldrekompasset utviklet seg og kjerne-
komponentene har blitt tydelige. Selv med sine 
ulike utgangspunkt har alle pilotene gitt viktig 
kunnskap og erfaring. 

Intensjonen med pilotering anses oppnådd. De har
gitt flere relevante erfaringer. Disse tar vi med oss 
når Foreldrekompasset etterhvert skal implementeres
i samtlige helsestasjoner, barnehager og skoler 
i kommunen.  

Dersom piloteringen skal bidra til kvalitet, 

må tilbakemeldingene og erfaringene 

medføre faktiske endringer i fremtidig arbeid.

Gjennomføring
Gruppekonsultasjoner på helsestasjonen ble 
gjennomført etter ny rutine med fokus på økt 
foreldredeltakelse og foreldrerefleksjon. Dette 
utfordret de ansatte til å ha mer fleksibilitet i 
gjennomføringen og gi foreldre mer plass. 

Prosjektleder var en del tilstede på de ulike 
helsestasjonene i piloten, både i møtepunkter 
for ansatte og i foreldregruppene. De generelle 
tilbakemeldingene er at ansatte og foreldre syntes 
fornøyde med den tydeliggjøringen av praksis 
som programmet representerer i tilbudet for barna 
fra 0–1 år. Når det gjelder programelementene 
i tiden før fødsel, er svarene sprikende, og det er 
for få svar til å konkludere. 

Samlede erfaringer
Vi startet med pilotering tidlig i prosjektet, og det var 
flere sider med programmet og implementeringen 
som ikke var på plass. Dette har påvirket både 
forberedelse, opplæring og gjennomføring av pilotene.
I ungdomsskole-piloten var mye valgfritt og opp til
hver enkelt rektor. Dette justerte vi når vi gjennom-
førte barnehage-piloten, og ga mindre valgfrihet.
Dette påvirket både oppmøte og forankring. 
Samtidig var premissene for de to pilotene ulike, 
særlig knyttet til prosjektleders eierskap og tid til 
planlegging og forberedelse. 

Det har vært et viktig utgangspunkt i piloteringen å
ikke tvinge virksomheter eller ansatte inn i utprøving. 
Dette har blitt vurdert som viktig for ikke å skape 
motstand mot programmet i en tidlig fase. Kapasitet 
i virksomheten anses som sentral for å kunne 
gjennomføre utprøvingen på en god måte. I det 
videre arbeidet er det viktig å ta hensyn til dette og 
eventuelt jobbe med å øke kapasiteten for å bedre 
forholdene for implementeringsarbeidet. Dette vil 
gjelde uavhengig om det er et utviklingsarbeid som 
Foreldrekompasset, eller mer ferdige intervensjoner 
man ønsker å få inn i virksomhetene.

Kapasitet kan forstås som en egenskap/

ferdighet/kjennetegn/motivasjon hos 

ansatte som er viktig for å få til endring og 

utvikling i en organisasjon. Kapasitet fi nnes 

på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.
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Implementeringsarbeid 
parallelt med utviklingsarbeid

Implementeringsarbeid er tidkrevende og komplisert. 
Når utviklingen av intervensjonen/programmet 
gjøres parallelt, gir det noen ekstra utfordringer og 
potensielt noen fordeler. Størrelsen på organisasjonen
påvirker også implementeringsarbeid. Fredrikstad 
kommune er en stor kommune med mange ansatte. 
Det er ikke entydig i teorien at implementerings-
arbeid i store organisasjoner er vanskeligere, 
men det tar potensielt lengre tid å inkludere 
alle ansatte. 

Da prosjektet startet opp, var det mange ting som 
ikke var avklart og programmet var lite utviklet. 
Samtidig var det en forventning om å komme raskt 
i gang med utprøving av programmet. Dette førte til 
at prosjektet ikke kunne følge en lineær utviklings-
prosess hvor programmet først ble utviklet, deretter 
pilotert og så i fullskala implementert. Isteden var 
det nødvendig at disse prosessene foregikk parallelt.
Arbeidet måtte gjøres mer sirkulært, og det har 
vært nødvendig å ta ulike valg før man har kjent til 
hele bildet. 

Samtidig er det nettopp dette som har bidratt til økt 
kvalitet og relevans for programmet. Fordi prosjektet 
har forsøkt, prøvd ut, og evaluert underveis, har det 
vært mulig å ta tilbakemeldingene og erfaringene 
tilbake i prosjektet. Det har vært rom for justeringer. 
På den måten har man kunnet fortsette med det 
som fungerer og luke ut det som ikke var like bra. 
En slik måte å jobbe på bidrar til å øke kvaliteten.

En sirkulær måte å drive frem et utviklingsarbeid på 
krever at man henter opp igjen arbeid man gjorde 
tidlig i prosessen når man på et senere tidspunkt får 
ny kunnskap eller erkjennelse. Dette betyr ikke det 
samme som å starte på nytt, fordi det tidlige arbeidet
fungerer på mange måter som en forberedelse for 
endring. I tillegg er det sannsynlig at deler av det 
man gjorde tidlig vil videreføres, om enn med noen 
justeringer. 

Selv om man innenfor implementeringsteori tar 
høyde for at prosesser beveger seg fram og tilbake 
i den oppsatte modellen, beskrives prosessene ofte 
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Kjernekomponent forstås som «det sentrale 

innholdet i endringen» (Fixsen ml. 2005). 

Samlet er kjernekomponentene en beskrivelse 

av hva intervensjonen/ endringen er, her 

det universelle foreldrestøtteprogrammet 

Foreldrekompasset.

Selv om arbeidet med Foreldrekompasset har 
krevd sirkulære prosesser er det mye innenfor 
implementeringskunnskap som er relevant. Ett 
eksempel på dette er at tilgjengelig tid og ressurser 
er viktige når organisasjonen skal implementere en 
endring. Det krever kanskje enda mer villighet i et 
slikt utviklingsarbeid fra hele organisasjonens linje 
for å kunne investere tilstrekkelig tid og potensielt 
penger inn i implementeringsarbeidet. 

Man må ha med seg den enkelte ansatte som skal 
delta i utøvelsen av endringen, og deres leder 
må gi den ansatte mulighet i arbeidshverdagen til 
å gjennomføre. Videre er det viktig å erkjenne at 
satsningen tar tid og krever oppmerksomhet fra 
ledere på flere nivåer. Om man ikke legger ned 
det arbeidet som er nødvendig for å få til inter-
vensjonen, sier implementeringsteori at man 
heller bør la det være fordi man ikke vil nå målet. 
Resultatet blir isteden bortkastet bruk av ressurser. 
I tillegg til dårlig måloppnåelse som er uheldig i seg 
selv, vil det som regel bidra til at organisasjonen 
generelt får mindre tro på at endringer er mulig. 
Dette skaper dårligere kapasitet, lav mestringstro 
og prosjekttrøtthet i organisasjon.  

I prosjektet har vi derfor hatt fokus på å skape både 
engasjement og deltakelse ute i organisasjonen, 
samtidig som vi har synliggjort for lederne hvor 
viktig deres forpliktelse og tilrettelegging er. Vi 
opplever nå 2,5 år etter oppstart at mange ansatte 
kjenner til Foreldrekompasset, og det er mange 
steder en positiv forventning til å ta programmet 
i bruk. 

Implementering av programmet har hatt mye fokus 
helt fra starten av prosjektet. Grepene som har vært 
tatt for å skape fortøyning og forankring, samt å 
bygge bro mellom nåværende praksis og endring, 
synes særlig nyttig. Et premiss for at dette har vært 
mulig er fleksibiliteten ledelsen har gitt prosjektet 
slik tidligere beskrevet.

lineært. I tillegg bygger logikken i modellene på at 
noe er på plass før man gjør noe annet. I denne 
sammenhengen ville det typisk være at programmet, 
Foreldrekompasset, var ferdig før man startet med 
implementeringsarbeidet. Derfor krever en sirkulær 
måte å arbeide på en annen bruk av teoretisk 
kunnskap. En anvendelse som er mer praksisnær 
og pragmatisk. 

Utviklingsarbeidet har vært gjennomført i dialog 
med ansatte som gjennom dette har fått medvirke 
i prosessen. Dette i seg selv bidrar til forankrings-
arbeid i organisasjonen. Den parallelle utviklingen 
har også gitt rom for noe tilpasninger underveis 
slik at programmet og gjennomføringene kan 
optimaliseres. Slike prosesser med ansatte gir 
et godt utgangspunkt for at endringen skal gi 
mening. Synliggjøring av sammenhengene 
mellom prosjekt og drift gjennom dialog motvirker 
en opplevelse av å måtte utføre «enda en ny 
oppgave». I dialogene har også motsetninger 
kommet frem. Det har gitt mulighet for å fi nne nye, 
bedre løsninger sammen med ansatte. En slik 
utviklingsform oppleves inkluderende. Dette er en 
fordel ved at implementerings- og utviklingsarbeid 
gjennomføres parallelt.

En utfordring med denne arbeidsformen er at det 
mangler en tydelig beskrivelse av intervensjonen/
endringen når utprøving og implementering 
igangsettes - altså en mangelfull beskrivelse av 
programmets kjernekomponenter. Innenfor 
implementeringsteori regnes dette som vesentlig 
å ha på plass for at et implementeringsarbeid skal 
kunne lykkes. 

I Foreldrekompasset tok det tid å få disse tydelig-
gjort. Likevel var ikke arbeidet uten rammer eller 
retning. Mye var gitt av modellen som forelå fra 
start. Derfor har det vært mulig å orientere seg ut 
fra noen antatte kjernekomponenter. 

Ved prosjektslutt er kjernekomponentene ferdig 
utarbeidet. Det vil gjøre det enklere å formidle 
kompleksiteten og sammenhengen i programmet ut 
til ansatte i fremtidig utrulling og implementering. 

Tips!

Ha fokus på både fortøyning og forankring 

fra oppstart.
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Gjennom systematisk implementeringsarbeid 
vurderes grunnmuren for en større implementering 
å være på plass. Fortsatt er videre fremdrift svært 
avhengig av prosjektleder, fordi god systemforankring
tar tid. Dette er et prioritert område fremover. På 
sikt må systemene, mer enn enkeltmenneskene, 
bære ansvaret for å inkludere Foreldrekompasset 
som en del av praksishverdagen. En viktig mål-
oppnåelse for fortøyningen av programmet er at 
Foreldrekompasset har kommet inn i kommunens 
økonomi- og handlingsplan som et satsningsområde. 
Vi har tro på at denne måten å jobbe med implemen-
tering på gir resultater, og vil fortsette med dette 
også fremover.

Covid-19 
– Utviklingsarbeidets 
uforutsigbarhet fi kk 
en ny dimensjon
Det er ingen tvil om at pandemien og nedsteng-
ning av Norge i mars 2020 har vært en utfordring 
for prosjektet. De aller fleste prosjektaktivitetene 
innebærer samling av mennesker, fortrinnsvis 
fysisk, noe det har vært begrensede muligheter for 
i perioden. Den «bråstoppen» i planlagte aktiviteter 
medførte samtidig noen muligheter og tidslommer 
som har vært positivt.

I året hvor Norge har vært preget av pandemi var 
det planlagt utrulling av Foreldrekompasset i flere 
barnehager, samt pilotering i 5 utvalgte barneskoler. 
På grunn av strenge smitteverntiltak og manglende 
kapasitet i virksomhetene var ikke dette mulig å 

gjennomføre. Vi valgte ganske tidlig på våren 2020 
å forskyve dette på ubestemt tid. Fortsatt i mai 2021
er det så mange usikkerhetsmomenter at vi enda ikke
har anledning til å utarbeide en konkret plan med 
tidfesting av videre utrulling. Denne usikkerheten 
er krevende for planlegging av utviklingsarbeidet 
generelt og for virksomhetene i seksjonen spesielt. 
Helsestasjonene, barnehagene og skolene har vært 
hardt presset gjennom pandemien. Likevel har 
noen av skolene og barnehagene som allerede var 
inkludert i programmet før pandemien gjennomført 
Foreldrekompasset høsten 2020. Andre har også 
uttrykt utålmodighet og ønsker å komme i gang 
med ytterligere utrulling og bruk. På helsestasjonene
har man arbeidet videre med noe lavere hastighet
enn planlagt. Flere av de ansatte har gitt gode tilbake-
meldinger på at arbeidet har blitt oppretthold selv 
i denne krevende tiden. Disse tilbakemeldingene 
og engasjementet fra de ansatte er gledelig, og et 
signal om at implementeringsarbeidet som er gjort 
er godt.

På mange måter var man i Foreldrekompasset 
heldig med tidspunktet for pandemi og nedstengning,
fordi arbeidet var såpass godt i gang og det var 
allerede gjort flere nyttige erfaringer med programmet.
Det var likevel viktig å avklare tidshorisont for et 
samlet arbeid, noe som medførte behovet for å 
avklare om Foreldrekompasset ville bli en del av 
seksjonens ordinære drift. I juni 2020 ble dette 
vedtatt, og videre planer og prioriteringer ble tatt 
med utgangspunkt i ny tidsramme og driftsform. 
Fylkeskommunen og styringsgruppa ble raskt 
orientert. 

Selv om det var uheldig at prosjektaktiviteter ble 
avlyst, har pandemien gitt rom for annet fokus, 
arbeidsoppgaver og dermed nye muligheter. Da 
Foreldrekompasset ble besluttet videreført utover 
prosjektperioden, ga alle de avlyste aktivitetene 
prosjektleder mulighet til å bruke mer tid på å jobbe 
med rammeverket i programmet. Det omhandler 
blant annet forståelsen av kjernekomponentene, 
utvikling av en logisk programmodell, samt tydelig-
gjøring og dybdeforståelse rundt modellens ulike 
søyler. I tillegg ga det rom for å bruke mer tid på 
etableringen av samarbeidet og utdypelse av 
programforståelsen med Bodø kommune. Alt i 
alt har dette gitt Foreldrekompasset et enda mer 
solid fundament.
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Overføringsverdi til andre 
kommuner? Om samarbeidet 
med Bodø

I utlysningen av tilskuddet i «Program for folkehelse-
arbeid i kommunen» er man opptatt av mulig over-
føringsverdi til andre kommuner. Tilgjengeliggjøring 
av prosjekterfaringer og innhold er derfor viktig. 
Gjennom prosjektperioden har prosjektleder blitt 
kontaktet av andre kommuner. Både de som har 
lignende eller tangerende satsninger, og kommuner 
som synes programmet i seg selv virker interessant. 

En slik henvendelse kom så tidlig som høsten 2018 
fra Nordland fylkeskommune. Denne henvendelsen 
har munnet ut i et forpliktende og spennende  
samarbeid. Fredrikstad og Bodø kommune inngikk  
i august 2020 en samarbeidsavtale som varer til 
april 2024. 

Samarbeidet med Bodø gir potensielt flere fordeler. 
Først og fremst gir et samarbeid med en annen 
kommune mulighet for flere perspektiver i utviklingen 
av programinnholdet. Gjennom felles arbeid kan 
man synliggjøre svakheter og styrker i programmet 
samt øke kvaliteten på innholdet. I tillegg gir det 
en mulighet til å erfare hva som skal til for å få 
programmet inn i en annen kommune. Hvilke 
utfordringer ligger der, og hva er lure grep å ta? 
Et slikt arbeid er viktig om man senere vil gjøre 

Foreldrekompasset tilgjengelig for flere kommuner. 
For prosjektleder gir dette mulighet til å samhandle 
tettere med en fagperson, om enn i en annen  
kommune, som har tilsvarende arbeidsoppgaver 
som seg selv. 

Bodø har knyttet til seg Nordlandsforskning som 
skal delta med følgeforskning på piloten. Om de  
får finansiering, vil de forske videre på programmet 
i Bodø. Dette gir en mer omfattende evaluering av 
Foreldrekompasset enn det Fredrikstad gjør alene.  
Våren 2021 har samarbeidet mellom prosjektlederne 
vart et år. Etableringen av samarbeidet har på grunn 
av strenge restriksjoner i all hovedsak vært gjennom- 
ført på digitale plattformer. Prosjektlederne har møtt 
hverandre ved to anledninger i løpet av dette året. 
Disse rammene har gjort etableringen av samarbeidet 
mer krevende. Likevel har prosjektlederne blitt godt 
kjent, og kommet godt i gang med kunnskapsover-
føring omkring programmet. Samarbeidet har også 
ført til konstruktive drøftinger og synliggjort hvor 
det er behov for å tydeliggjøre ulike sider ved 
Foreldrekompasset. Slike prosesser tar tid, og  
pandemien har gitt rom for å bruke denne tiden.  
Alt i alt oppleves samarbeidet som nyttig og er  
en styrke for utviklingsarbeidet.
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Sirkulære prosesser 
i organisasjonen 

Arbeidet med Foreldrekompasset har ikke 
skjedd i et vakuum. Prosesser i organisasjonen 
og i prosjektet påvirker hverandre. Vinteren 2021 
ble det vedtatt en ny kommunedelplan oppvekst 
(Oppvekstplanen) i Seksjon for utdanning og 
oppvekst i Fredrikstad kommune. I forkant har det 
vært gjennomført en lengre prosess i seksjonen, 
for å lage denne planen. Formålet til prosjektet 
er sammenfallende med  formålet til den nye 
Oppvekstplanen.8

En av hovedstrategiene for å oppnå målene i 
Oppvekstplanen er «helhet og sammenheng».
Nettopp dette tangerer godt med Foreldrekompassets
intensjon, nemlig å lage helhet gjennom sammen-
heng i foreldrestøtte på de ulike arenaene. 
Programmet er et universelt program som har 
helsestasjon, barnehager og skoler som arena. 
Samtidig vet vi at for å oppnå effekt av forebygging, 
må målsetningen og sammenhengen være tilstede 
på alle nivåer av foreldrestøtte. 

Gjennom våren 2021 har det gjennom arbeidet 
med temaplaner for kvalitet blitt løftet frem 
viktigheten av at seksjonen har begreper og 
verdisyn som deles på tvers av etatene. Første 
skritt i denne prosessen er gjennom en felles del 
i de ulike etatenes kvalitetsplaner. I denne felles 
delen vil også Foreldrekompasset ha sin plass som 
et rammeverk som etter fullskala implementering 
vil være førende for alle seksjonens etater. Dette 
arbeidet vil bidra til å legge til rette for sammenheng 
i foreldrestøtten og underbygge muligheten for 
endring i barn og unges oppvekstsvilkår.  

Dette representerer på mange måter sirkulære 
utviklingsprosesser innad i vår seksjon. Ulike 
utviklingsoppgaver som både trekker i samme 
retning, og som gjensidig påvirker hverandre. 
Potensialet med å ha en helhetlig og sammen-
hengende forståelse knyttet til et rammeverk for 
hele seksjonen er stort.

8 Link til planen: Fredrikstad kommune - Kommunedelplan oppvekst

Veien videre og avsluttende 
betraktninger fra prosjektleder 

Helt hvilke veier et utviklingsarbeid går vet man 
aldri på forhånd, og det har man også sett her. 
Hvor omfattende og stort dette arbeidet har blitt, 
var vanskelig å forutse. Prosjektarbeid er sårbart 
fordi det ofte er knyttet til enkeltpersoner. Arbeid 
med systemforankring er komplekst og tidkrevende, 
noe som ofte medfører sårbarhet. 

Prosjektet har fått ny sluttdato, og en defi nert over-
gang til drift har vært ønsket av prosjektleder. Det 
gir anledning til å avklare forventninger knyttet til 
arbeidsoppgaver og leveranser fremover. Selv om 
arbeidet etter 01.07.21 går over til kommunal drift, 
er det fortsatt mye arbeid som gjenstår. 

Behovene i utviklingsarbeidet er forholdsvis like de
behovene som har vært gjeldende i prosjektarbeidet.
Når utviklingen av Foreldrekompasset etter hvert 
er ferdigstilt og er rullet ut i alle kommunens
virksomheter, vil arbeidet gå over i en fase mer 
preget av vedlikehold. Hvordan dette arbeidet skal 
se ut og hva det skal bestå av, må vurderes senere. 
Samtidig må det sikre vedlikehold av programinnhold,
avklaring rundt når og hvordan nye temaer skal 
komme inn i programmet, samt sikring av videre 
forankring og bruk i organisasjonen.  
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«å feile», for så å gjøre viktige justeringer gjennom 
refleksiv praksis. Det gir mulighet for enda bedre 
kvalitet! 

Prosjektet siste år har vært påvirket av forsinkelser 
og begrensninger, og det har nødvendigvis påvirket 
fremdriften. Fortsatt er mye uavklart. Det gjør det 
vanskelig å planlegge. 

Foreldrekompasset skal så snart det er hensikts-
messig rulles ut i hele kommunen. Dette innebærer 
en omfattende implementeringsjobb. Når den  
skal iverksettes og hvordan den skal utformes vet  
vi ikke. Men erfaringene fra tidligere piloteringer 
skal anvendes og omsettes i større skala. Antall  
virksomheter må øke per utrulling, og styrings-
gruppa har etter anbefaling fra prosjektleder 
besluttet å lage en hierarkisk struktur på det. Det 
innebærer at prosjektleder i større grad må få  
hjelp av ansatte ute på virksomhetene. Dette er 
nødvendig av praktiske årsaker, men det sikrer  
også at programmet får en styrket systemforankring. 
Fordi virksomhetene er på forskjellige steder  
med Foreldrekompasset, og har ulike ståsteder i 
etterkant av en krevende pandemi, må timingen  
tilpasses den enkelte virksomhets kapasitet. 
 

Det har vært krevende å jobbe med de ulike  
sidene av prosjektet parallelt. Til tider har det 
vært uoversiktlig og til dels virket uoverkommelig. 
Prosjektleder sitter likevel igjen med en  
erkjennelse av at dersom arbeidet skulle gjøres  
på nytt, ville den samme tilnærmingen blitt valgt. 

Merverdien og kvaliteten det har gitt å kunne få  
innspill underveis, evaluere, for så å justere kursen, 
har vært uvurderlig. Samtidig krever dette en viss 
fleksibilitet fra både ledere, ansatte og øvrige  
rammer. Det har man fått til i dette prosjektet. Det 
tydelige fokuset implementering har hatt fra start, 
anser prosjektleder som en årsak til at prosjektet 
har blitt videreført inn i kommunal drift. Tydelig  
og god fortøyning har blitt ivaretatt i styrings-
gruppa og gjennom dialog med etatslederne og 
kommunaldirektør. 

Forankringens utgangspunkt har vært en grunnleg-
gende tro på prosjektet, engasjement og positivitet. 
Dette har ført til at organisasjonen har tålt at ikke  
alt har gått som planlagt på første forsøk. I tillegg  
er positivitet og engasjement smittsomt. 

Gjennom medvirkningsprosesser har vi fått flere 
implementeringsagenter som også fremover vil hjelpe 
oss med fortsatt forankring av Foreldrekompasset i 
seksjonen. Implementeringen vil ta tid, og utholdenhet 
vil være nødvendig for å lykkes. Pragmatisk bruk 
av implementeringskunnskap, samt muligheten for 
drøfting og refleksjoner omkring valg og retning,  
har og vil fortsatt ha stor betydning. 

Prosjektleder tror mye av det vi har erfart i arbeidet 
med Foreldrekompasset på mange måter er typisk 
for innovative prosesser og prosjekter. Behov for 
fleksibilitet, sirkulære prosesser og læring underveis 
er nødvendig når mye av veien er uavklart når man 
starter. Det betyr at mulige «dårlige beslutninger» 
som har vært gjort underveis, ikke er feil. I stedet 
representerer det viktig læring og noe verdifullt, som 
samlet har gitt det endelige resultatet. Erfaringene 
og justeringene har gitt viktig kunnskap tilbake 
til utviklingsarbeidet og bidratt til kvalitet. Sett fra 
prosjektleders ståsted er det nettopp dette som er 
kjernen i lærende organisasjoner. At det å oppnå 
det perfekte eller å være best, ikke nødvendigvis gir 
oss det refleksive rommet for læring og forbedring. 
Erfaringene gjennom Foreldrekompasset underbygger 
hvor viktig det er at det fremover gis rom for nettopp 
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Avsluttende betraktninger  
fra «en viktig annen»
Av Therese Zimmermann Helgesen.

Det som har blitt til Foreldrekompasset var en ide 
som vokste frem i dialog mellom flere engasjerte 
folk. Alle med stort hjerte for barn og foreldre.

Det begynte smått og overkommelig med en evaluering 
av ØPP i ungdomsskolen. Tilbakemeldingen fra  
skolene var at det fungerte godt med disse foreldre-
møtene, men at det var mange andre temaer de 
også så et behov for å snakke med foreldre om.  
Det ble til en ide om å videreutvikle ØPP gjennom 
utvidelse av tema som i mange andre faglige  
fellesskap drev ideen videre - tenk om…?

Tenk om – vi kunne nå barna og foreldrene helt  
fra før de ble født og gjennom hele oppveksten?

Tenk om – det var en rød tråd og en sammenheng  
i alt foreldrearbeidet?

Tenk om – alle foreldre ble litt tryggere, litt tydelige 
og litt mer støttende – ville ikke det potensielt, og 
særlig i et langsiktig perspektiv, ha stor betydning 
for oppveksten til barna i Fredrikstad?

Disse «tenk om» ble til en visjonær prosjektsøknad 
med «hårete mål» og med arbeidsoppgaver vi ikke 
ante rekkevidden av.

Å overføre en ide og visjon fra en gruppe ansatte 
til en prosjektleder er en sårbar prosess. Her kan 
mange elementer gå tapt på veien. Elementer  
som kan være sentrale i forankrings-, fortøynings- 
og implementeringsarbeidet. Det er krevende å ta  
eierskap til andres vyer og visjoner.

Vi visste at vi utlyste en krevende prosjektleder- 
stilling. Det var avgjørende å ansette en prosjekt-
leder som både kunne favne vyene og visjonene, 
men også omsette det til praksis på en slik måte 
at organisasjonen var med hele veien. Vi trengte 
en sjelden kombinasjon av å være en visjonær 
gjennomfører.

Det var ingen som forutså hvor omfattende dette 
arbeidet skulle bli. Som prosjektleder for 
Foreldrekompasset har Ann-Kristin Aarvold hatt 
ansvaret for utvikling av programmet. En utvikling 
som skulle skje i samspill med ansatte i de relevante 
virksomhetene. Hun har ansvaret for at det som 
utvikles er kunnskapsbasert og holder høy faglig 
kvalitet. Dette krever utprøving og evaluering. I  
tillegg krever det medvirkning og referansegrupper, 
både når det gjelder kunnskap og foreldre. Disse 
må letes opp - de kommer ikke av seg selv. 
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Når alt innholdet skal henge sammen gjennom et 
stort aldersspenn, på tvers av temaer og gjennom  
å sikre gjentagelse, blir det kompliserte prosesser. 

Prosjektleder har også hatt ansvar for implementering. 
Det handler om alt fra utvikling av kjernekomponenter, 
kvalitet på presentasjoner, støttemateriell og opplæring, 
til synliggjøring og markedsføring. Det krever solid  
og gjentagende jobbing i organisasjonen med ledelse 
og ansatte. Det innebærer arbeidsoppgaver som 
krever teoretisk tyngde innenfor fag, men også  
kreativ og praktisk kunnskap for å finne navn til  
programmet, utarbeide visuell profil, lage  
informasjonsfilm og mange andre ting.

Som en viktig annen til dette prosjektet, og som en 
av initiativtakerne, er jeg imponert over den jobben 
prosjektleder har gjort - på så mange plan og med 
så mange arbeidsoppgaver vi ikke visste at lå der. 
Den visjonære prosjektsøknaden hadde hårete mål. 
De er naturlig nok ikke oppnådd, men at vi ved enden 
av prosjektperioden står på et sted hvor denne 
visjonen kan bli virkelig, er imponerende.  

Tenk om – vi kunne nå barna og foreldrene helt  
fra før de ble født og gjennom hele oppveksten?

Tenk om – det var en rød tråd og en sammenheng  
i alt foreldrearbeidet?

Tenk om – alle foreldre ble litt tryggere, litt 
tydeligere? Og litt mer støttende – ville ikke det 
potensielt, og særlig i et langsiktig perspektiv,  
ha stor betydning for oppveksten til barna  
i Fredrikstad?

— Det er faktisk godt innenfor rekkevidde nå!
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