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Bakgrunn 
Kunnskapsdepartementet fikk i juli 2010 kjennskap til de verdifulle erfaringene Andebu/Valby 
oppvekstsenter i Larvik, har gjort i forhold til overganger i oppvekstsektoren. Kunnskaps- 
departementet og kommunene Larvik, Sarpsborg, Nore og Uvdal, Flesberg, Drammen, Hå, 
Molde og Andebu har nå gjennomført prosjektet Sammen om oppvekst for å utprøve 
erfaringene ytterligere. Prosjekterfaringene er relevante i forhold til St. meldingene 16, 19, 
22, 31 og 41 og til foresattes medvirkning. 

 
 
  
  
 

  
 

 
 
Denne figuren var utgangspunktet for tilnærmingen i pilotprosjektet - Oppvekstperspektivet sett med 
barnets øyne. 
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Innledning 

Kunnskapsdepartementet har støttet kommunene Andebu, Drammen, Flesberg, Hå, Larvik, 
Molde, Nore og Uvdal og Sarpsborg i samarbeidsprosjektet Sammen om oppvekst, som har 
blitt gjennomført i 2011.   
 
Prosjektet bygger på erfaringene fra et pilotprosjekt hvor Andebu kommune og Valby 
Oppvekstsenter i Larvik har tatt i bruk ny praksis som gir barna bedre opplevelser i 
overgangen mellom barnehage skole og dermed en lettere start på skolen. Erfaringene er 
unike i norsk sammenheng, og man erfarte at ny praksis er kostnadseffektiv og lar seg 
gjennomføre innenfor dagens drift. Den nye praksisen er i tråd med Stortingsmelding nr. 41 – 
Kvalitet i barnehagen, og bygger på 3 viktige prinsipper:  
  

 Foresattes medvirkning i en strukturert dialog (3- kant samtaler). 

 Barnet som både robust og lærende. 

 Pedagogenes rolle i et helhetlig oppvekstperspektiv. 
 
Ved å etterprøve og videreutvikle erfaringene fra piloten, har man gjennom dette prosjektet 
utviklet en ”rød tråd” i hvordan man samarbeider om barns læring og utvikling fra barnehage 
til videregående skole.  
 
 

Prosjektgjennomføring 
Prosjektnavnet Sammen om oppvekst symboliserer grunnideen i prosjektet – dialogen 

mellom pedagoger og pedagoger - foresatte.  

Deltakere 
Deltakerne i Sammen om oppvekst var et representativt utvalg kommuner i forhold til by og 

land, størrelse og antall innbyggere, levekårsindeks, etnisk bakgrunn m.m.   
 
Den enkelte kommune forpliktet seg til å prøve ut en eller flere av de 3 tiltakene; halvårlig 
samtale med foresatte, overgang barnehage skole eller overgang barnetrinn ungdomstrinn. 
Antall barn/foresatte som skulle være med i utprøvingen i den enkelte kommune, avtaltes 
nærmere. For overgang barnehage skole deltok kontaktlærere på første trinn og pedagoger 
for eldste avdelinger i barnehagene. Overgangene i grunnskolen omfattet kontaktlærere på 
syvende og åttende trinn, mens deltakere i forhold til elevsamtalen omfattet lærere på første 
trinn. I tillegg var rektorer, barnehagestyrere og fagstab involvert. Deltakerne forpliktet seg 
også til å stille på oppstartseminaret og avslutningsseminaret. Kommunene deltok med totalt 
ca. 150 medarbeidere i form av ledere, faglige ressurser, pedagoger og lærere.   
 

Deltakende enheter: 
Barnehager Skoler 

Hvorav 
ungdomsskoler 

Andebu 6 4 1 

Drammen 5 6 3 

Flesberg 4 2 0 

Hå 2 4 1 

Larvik 5 3 1 

Molde 0 4 2 

Nore og Uvdal 4 4 1 

Sarpsborg 4 6 2 

SUM 30 33 11 
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Metodikk 

Prosjektdeltakerne utarbeidet tilsvarende metodikk som var benyttet i pilotprosjektet for bruk i 
Sammen om oppvekst. Verktøy som ble utviklet var mal for dialog barnetrinn ungdomstrinn, 
mal for halvårlig samtale første trinn, invitasjoner, veiledere og regi for gjennomføring av 
samtaler. Alt vedlagt. 
 
Prosjektet har samarbeidet med Høgskolen i Vestfold (HiVe), Fakultet for økonomi og 
samfunnsvitenskap, om utprøvingen og etterprøvingen av ny praksis. Over 600 strukturerte 
samtaler med foresatte skulle evalueres av foresatte, pedagoger i barnehagen og 
kontaktlærere på barnetrinnet og ungdomstrinnet. HiVe har laget spørreskjemaene og 
analysert evalueringsskjemaene. 

 

 

Aktiviteter 

Prosjektet har hatt følgende hovedaktiviteter fra februar til oktober i 2011:  

Oppstartseminar  

Fylkesmannen i Vestfold bidro til finansieringen av pilotprosjektet, og var sammen med 
Kunnskapsdepartementet og KS invitert til et oppstartseminar i Andebu sammen med de 8 
kommunene. Agenda var utforming av prosjektmandat etter innspill fra departementet, 
gjennomgang av erfaringer fra piloten i Andebu/Valby, annen praksisnær kunnskapsdeling, 
gjennomgang av konsepter, verktøy og fremdrift.  
 

Etterprøving og utprøvinger 

Det ble gjennomført opplæring av 150 styrere, skoleledere, pedagoger og kontaktlærere i 30 
barnehager og 33 skoler i de 8 kommunene i 2. kvartal. Opplæringen omfattet: 
 

1. Gjennomgang av praksisen med  
a. Pedagogenes rolle i et helhetlig oppvekstperspektiv 
b. Barnet som både robust og lærende 
c. Foresattes medvirkning. 

 
2. Trene på gjennomføring av 3- kantsamtale med verktøyene 

a. Mal for samtale 
b. Regi for 3- kantsamtale. 

 
3. Forberedelse til 3- kantsamtale 

a. Invitasjon 
b. Veileder for foresatte. 

 
4. Etablere nye rutiner for oppbevaring av 3- kantsamtalen  

 
5. Diskutere praksis for oppfølging av 3- kantsamtalen. 

 
Prosjektet Sammen om oppvekst hadde mål om å: 
 

 etterprøve dialog med foresatte i 300 såkalte ”3- kant” samtaler i fm overgangen 
barnehage skole. 

 prøve ut tilsvarende praksis i overgangen barnetrinn – ungdomstrinn i 300 ”3- kant” 
samtaler 

 prøve ut tilsvarende praksis i et lite utvalg halvårlige samtalen mellom kontaktlærer 1. 
trinn og foresatt.  
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Gjennomføring i kommunene 

4 kommuner gjennomførte overgangssamtalene til ungdomstrinnet i august/september. 
Øvrige samtalene ble gjennomført i mai - juni. Enkelte misforståelser, noe kommunikasjons- 
svikt med korte frister og haltende informasjon har ført til færre evalueringer enn antatt. 

 
Andebu gjennomførte tredje året med trekantsamtaler i overgangen barnehage skole, og den 
nye praksisen er lagt inn i deres årshjul for sammenheng barnehage skole. Alle 6 private og 
kommunale barnehager og alle 4 skoler var med. Andebu har i løpet av de 3 årene praksisen 
har vært i bruk, opplevd en økende forventning fra ”Andebu-samfunnet” til trekantsamtaler. 
Nytt i år er trekantsamtale i overgangen til ungdomsskolen. Også den ble positivt mottatt.  

Drammen har positiv erfaring gjennom GLIS prosjektet (2007 – 2011) med overgangs- 
samtaler fra barnehage til skole hvor det bl.a. har blitt snakket om barnets språkutvikling. I 
overgangen barnetrinn til ungdomstrinn ble invitasjonene fra Fjell skole tilpasset særskilt 
foresatte med minoritetsbakgrunn, med en spesifikk positiv vinkling i forhold til barnet som 
robust og lærende. Det ble likevel ingen suksess. 

 
De andre kommunene meldte følgende: 

 ”Overgangssamtalene fra barnehage til skole opplevdes veldig bra. Lærerne sier at de 
sammenlignet med tidligere år er bedre forberedt, og kunne planlegge skolestarten 
bedre. Heving av kvaliteten. Fikk også positive tilbakemeldinger fra foresatte.”  

 ”Godt samarbeid i utgangspunktet. Trekantsamtalene opplevdes som bedre enn tidligere 
praksis med mer struktur.” 

 ”Kommunen har nylig gjennomført felles lederopplæring for barnehager og skoler, slik at 
det i utgangspunktet er en felles arena/utgangspunkt for Sammen om oppvekst.”  

 ”Trekantsamtaler gjennomført for begge overgangene for alle barnehager og skoler. Man 
opplever økt foreldrefokus, et bedre system – og det er ikke lenger opp til den enkelte 
ansatt.”  

 

Flere var opptatt av elevenes medvirkning, og det var naturlig for disse at elevene var med i 
overgangssamtalene til ungdomsskolen.  

 ”Fint å få lik praksis på overganger fra barnetrinnet til ungdomstrinnet for alle skolene. 
Samtalene fant sted i august, lærerne i barneskolen ble frikjøpt. Alle lærere fornøyde, 
selv om noen stilte spørsmålet om malen er for vanskelig å bruke. I halvparten av 
samtalene var elevene med, hvilket i noen grad var et hinder for kvalitet. Selv om 20 
minutter var kort tid, opplevde lærerne å få enorme mengder informasjon til rett tid. Godt 
oppmøte fra foresatte.” 

 ”Overgangen til ungdomstrinnet gikk greit. Inntrykkene er at dette har vært en positiv 
opplevelse for de som har vært med. Oppmøtet fra foresatte var imidlertid et problem i 
overgangen til ungdomstrinnet uten at vi vet hvorfor.”  

 

Avslutningskonferanse  

Prosjektet ble formelt avsluttet 27. oktober med drøyt 80 deltakere fra de 8 kommunene 
(ledelse, fagstab, rektorer, styrere, lærere og pedagogiske ledere), Kunnskaps- 
departementet, et utvalg fylkesmenn, Utdanningsdirektoratet, KS, FUG og Høgskolen i 
Vestfold.  

Under gjennomgang av prosjektgjennomføringen ble det understreket at: Barnet er forskjellig 
hjemme og i barnehagen. Foresatte og pedagoger trakk bl.a. frem at malen fungerte, regien 
var bra; det var fint å forberede seg sammen med eleven, særlig i forhold til ord og uttrykk; At 
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det ikke var faglig fokus, men fokus på hvem eleven er, hva eleven kan og eleven som 
lærende person; Mer nyttig nå enn om ikke lærer fra barnetrinnet var til stede. 

 

I tillegg til gjennomgang av prosjekterfaringene og evaluering av prosjektet, diskuterte 
deltakerne i Sammen om oppvekst hva som må gjøres i den enkelte kommune for å ta 
praksisen ut i full drift (1) og hvilke råd (2) de 8 kommunene gir Kunnskapsdepartementet for 
videre arbeid med denne praksisen. Under har vi listet opp svarene:  

 
 
1. Denne praksisen har blitt meget positivt mottatt av foresatte. Hvordan kan vi 

utnytte dette og hvilke overordnede grep bør gjøres på systemnivå i kommunene? 
 
 

Barnehage- og skoleeier må tydeliggjøre forventninger i forhold til:  
 

 barnehagenes og skolenes helhetlig tenkning i barnas/elevenes læringsløp 

 barnehagenes og skolenes likeverdige samhandling med foresatte 

 barnehagenes og skolenes tilrettelegging for strukturell handling. 
 
Da må hele kommunen på banen, med system og planarbeid og dette må inngå i 
kommunenes langsiktige planer. Det kan for eksempel nedsettes en arbeidsgruppe/ 
prosjektgruppe for å utarbeide en handlingsplan for sammenheng mellom 
læringsinstitusjonene. Gruppen bør være satt sammen med representanter fra pedagoger på 
alle nivåer (barnehage, 1.trinn, 7.trinn og 8.trinn), foreldre fra alle nivåer, elever fra 
ungdomstrinnet samt skoleadministrasjonen. Mål: Utarbeide en handlingsplan som 
behandles politisk i kommunen og gjøres forpliktende for alle. 
 
Etter hvert kan man eventuelt utvide dette også til overgangen mellom ungdomsskole og 
videregående. Rammen må legges til rette fra barnehage/skoleeier. Skal disse samtalene 
erstatte eksisterende eller komme som et tillegg? Det må avklares spørsmål knyttet til 
tidsbruk/arbeidstidsavtalen – evt. kompensasjon + eventuelle vikarutgifter. 
Trekantsamtalene bør gjennomføres for alle, - også de private barnehagene. Det må 
avklares hvordan man kan ivareta barn uten barnehageplass. 
 
 
Årshjul 
Det var mange innspill til årshjulet: 
 

 Foreldremøte i barnehage, hvor lærere fra skole inviteres med gjennomgang av 
skjema - ord og uttrykk. 

 Skjema brukes på foreldresamtalen om høsten i barnehagen.  

 Gjennomføring: i mars/april inviterer pedagogene til den tradisjonelle samtalen i 
barnehage i mai/juni. 

 Kontaktlærere for 1.trinn må fastsettes veldig tidlig, slik at det kan komme på plass en 
god struktur/bli godt planlagt. 

 Viktig å følge opp målene, dokumentere og forplikte lærere. 

 Snakke om selve skjemaet i forkant av samtalen - kanskje på en utviklingssamtale. 

 Utvikle samtalen videre til overgang småskole – mellomtrinn. 

 Tidlig klargjøre hvem som blir kontaktlærere i 8. klasse. 

 Skolen setter av tid. Kan erstatte infosamtalen vår/sommer. Skriftlig vurdering skal jo 
også hjem til sommerferien. 
 

 Sikre alle data om adresse, telefonnr. osv. for å sikre at folk kommer på møter.  
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 Hvis det skal gjennomføres, må det sikres i arbeidsavtalen. Vesentlig at alle er med. 
Ingen trekker seg ut. 

 Alle følger felles mal og kommunen må markedsføre dette. 

 Sett av tid til samtalene og god tid til forberedelse/ gjennomføring; i barnehagen før 
sommerferien; før eller etter sommerferien på ungdomstrinnet. 

 Noen må ha ansvar for å gi god informasjon til alle parter for å sikre positivitet 

 Skoleeier må være tydelig på at ’slik gjør vi det’ for å unngå privat praksis fra skole til 
skole – lage plan for samtalene – tidspunkt for gjennomføring, etc. 

 Ledelsen må rydde plass til samtalene – felles retningslinjer - slik gjør vi det i denne 
kommunen - med en viss mulighet til fleksibilitet. 
 

 Størst utfordring til tidsressurs.  

 Skal vi forenkle skjemaet – eget kommuneskjema der en bruker enklere begrep? 

 Man trenger midler til å frigjøre lærere. Det må settes av tid til gjennomføring. Praktisk 
tilrettelegging er viktig. 

 Sette av økonomiske midler: Vikarutgifter i barnehage. 

 Tid til gjennomføring av samtalene legges inn i lærernes individuelle arbeidsplaner. 
 
Ideer og forslag 

 Bruke en plandag i august? 

 Bruke prosjekterfaringer/evalueringsresultater til å motivere politikere/ administrasjon 
for videre satsing på trekantsamtalene. 

 Gjennomgående ønske om synliggjøring i kommunale planer. Viktig med 
ansvarliggjøring av alle parter gjennom forankring. 

 Flere samlinger på tvers av barnehager /skoler. 

 Legge til rette fellesarenaer for ansatte i skole og barnehage. 

 Sørg for kompetanse til gjennomføring av samtalen. 

 Utarbeide utviklingstrapper på andre fagområder enn språkutvikling.     

 Samtalen erstatter noe annet; ikke bare å legge til og legge til. 

 Markedsføring – ordet trekantsamtale nevnes ofte når pedagoger og foreldre er 
sammen for å gjøre begrepet/tiltaket/verktøyet kjent. 

 Definer tidlig robust og lærende i foreldremøter, 7. trinns elever, m.m. 

 3 likeverdige parter - utnytt det vi har erfart, fortell om de positive erfaringer videre; 
utnytt samtalene til å få trygghet - "ble sett fra dag 1"; 

 2 – 3 utviklingssamtaler på 7.trinn. 

 Bruke alle positive ambassadører. 
 
Foresattmedvirkning 

 Evaluere egne planer og rutiner for overganger - lytt til rådene fra foreldrene mht. lede 
og ikke styre samtaler. La foreldre delta i "skoleløpet" og ansvarliggjør foresatte og 
elever. 

 Forplikt foresatte til relasjonsbygging - foresatte som ressurs for eget barn. 

 Vurder tolk. 

 Erfaringsdeling – nye foreldre får vite om trekantsamtalene fra foreldre som har gjort 
positive erfaringer med denne. 

 Utnytte positiviteten i foreldregruppa til å understreke at skole/læring er viktig. 

 Utnytt foreldrenes engasjement til videre utprøving. 

 Bidra til et økende og mer konstruktivt samarbeid med foresatte. 

 Hold på kontakten med foresatte - jevnlige mål/ avtaler må følges opp. 

 Det er viktig å utnytte det gode samarbeidet/den gode dialogen mellom foresatte og 
skolen/relasjonsbyggingen til alle andre situasjoner i skolen. 

 Videreutvikle relasjonene.  
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2. Hvilke råd vil vi gi Kunnskapsdepartementet om hva som er nødvendig å gjøre for 
å føre de positive erfaringene videre? 

 
 

Det var mange oppfatninger om hvilke råd som skulle gis Kunnskapsdepartementet:  
 
Spre budskapet 

 Lytt til erfarne trekantsamtalere, særlig foresatte fordi dette er forebyggende arbeid og 
tidlig innsats der foresatte involveres og ansvarliggjøres. 

 Spre info gjennom nettsider - FUG/FUB. 

 Mal, informasjonsbrosjyre og verktøy må gjøres kjent.  

 Gjøres obligatorisk på lik linje med utviklingssamtaler, altså nedfelles i forskrift. 

 Informasjon til Skole- Norge om prosjekt gjennom Utdanningsdirektoratet, rundskriv, 
med mer. 

 Få fram positive erfaringer fra prosjektet – videreføre prosjektet til flere kommuner?  
Tas inn i rundskriv om temaet tidlig innsats 

 KD må stille krav til skoleeier om å sikre god sammenheng fra 0-16 år. 

 KD må være med å spre disse erfaringene. Viktigste samtale er bhg skole. 

 Bruk funnene i ulike sammenhenger - konferanser m.m. Bruk tilbakemeldingene fra 
denne samlingen til å spre info. 

 Foreslå bruk av metode/struktur i aktuelle sammenhenger, samarbeidet skole- hjem / 
vurdering. 

 Innarbeide metoden i en veileder som et tiltak/redskap for bevisstgjøring av foresatte 
sin rolle i samarbeidet med barnehage/skole. 

 Før ordninga videre i ei form som tilsvarer forsøksordninga. 

 Forskrifts form eller mer eller mindre som en sterk ”føring” fra departementets side 
om å innføre dette i alle kommuner. 

 Kompetansebygginga bør fortsette – konferanser / kurs på fylkesnivå for å styrke 
samarbeidet skole / barnehage og for å sikre kvalitet. 

 Kommunene bør bli minnet på i flere sammenhenger om at dette bør innføres / 
praktiseres. 

 "Det bør utarbeides en veileder (ikke forskrift ennå). Veilederen kan gi forslag til 
alternative gjennomføringsmåter.  

 Knyttet til de ulike alternativene, kan det være ulike finansieringsalternativer som 
følger med. Det bør utlyses midler kommunene kan søke på, og deltakelsen bør være 
frivillig for kommunene i startfasen. 

 Rammeplan for barnehager forplikter barnehagene til et samarbeid med skolen. Det 
samme bør gjennomføres for skolene. Det må være konkrete føringer fra 
departementet i forhold til bruken av dette verktøyet. 

 
Prøv ut mer 

 Bredere erfaringer for å se på hvordan man kan løse tidsressurser. 

 Flerspråklig perspektiv - oversettelser må vurderes. 

 Fortsett utprøvingen. Revurdere gjennomføringen på ungdomstrinnet. 

 "Ny giv" gjelder bare noen få elever. Lik mal bør følge hele løpet, samt læringsbok/ 
mappe. La det være gjenkjennelig, slik at foreldrene ikke blir forvirret av nye 
systemer. 
 

Ressursbruk 

 Avtale tidsressurs med lærere/ pedagoger og fastsett tidsbruk. 

 Sikre øvrige samtalemaler/ sammenheng i samtalen - komme i tillegg/ istedenfor. 

 Sørg for nødvendig kompetanseheving. 

 Ressurskrevende krever midler. 

 Dersom dette pålegges, må det medføre ressurser fra KD. 
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 Kan vi bake samtalen inn i noe som allerede eksisterer?  

 KD bør gi øremerkede midler og legge til rette for gjennomføring. 

 Gi prosjektmidler til kommunene som ønsker å delta, for å komme motstand, tid og 
økonomi i møte. 

 Det må avklares om dette skal komme i tillegg til eller erstatte eksisterende pålagte 
samtaler. 

 Det må vurderes om dette medfører behov for endring av arbeidstidsordningene. 
 
 

Refleksjoner og anbefalinger 
Innledningsvis sier vi at Sammen om oppvekst har hatt som ambisjon å utvikle en ”rød tråd” i 
hvordan man samarbeider om barns læring og utvikling fra barnehage til videregående skole. 
Den røde tråden handler om foresattes medvirkning, om hele barnet som robust og lærende, 
i et helhetlig sammenhengende oppvekstperspektiv.  
 
Ambisjonen kan realiseres på følgende måte: 
 

I. Praksisen fra piloten i forhold til overgangen barnehage skole, er etterprøvd med 
full tilslutning fra foresatte, barnehager og skoler. I Andebu og på Valby jobbes det 
i dag systematisk i barnehagene med begrepene robust og lærende. Foresatte 
blir involvert i dette allerede høsten før barna begynner på skolen.  
 
Generelt vil trekantsamtalen kunne erstatte dagens avslutningssamtale i 
barnehagen. For skolen er det spørsmål knyttet til arbeidstid og organisering som 
må løses. En halv time pr. trekantsamtale vil for en kommune som Andebu med 
ca. 70 skolestartere representere 35 timer på første trinn + forberedelser.  

 
I forhold til foresatte med minoritetsbakgrunn bør verktøy og tilnærming tilpasses 
både i forhold til språk og kultur (jf. Drammens erfaringer med GLIS). 
 

II. Flere peker på viktigheten av at trekantsamtalen følges opp. Andebu har i 
forbindelse med den halvårlige samtalen prøvd ut metodikken med robust og 
lærende som et tillegg til faglig og sosial utvikling. Også her gir foresatte og 
lærere sin tilslutting. 

 
Dette kan gjøres systematisk 2 ganger i året på hvert trinn i hele barnetrinnet. Den 
omforente kunnskapen om det enkelte barn som både robust og lærende, vil øke 
forståelsen av det enkelte barn, hva som motiverer det, kort sagt sikre en bedre 
tilpasset opplæring. 

 
III. Tilslutningen i forhold til overgangen fra barnetrinnet til ungdomstrinnet er nesten 

like høy som i overgangen fra barnehage til skole. Evalueringen viser noe mer 
forbeholdenhet når det gjelder innsats i forhold til resultat. De praktiske 
spørsmålene er også flere: 

 
a. Tidspunkt. I pilotprosjektet i Andebu og Valby ble overgangssamtalene 

gjennomført i slutten av mai – midten av juni. I Sammen om Oppvekst har 
de fleste gjennomført overgangssamtalene fra barnehage til skole i 
samme periode. 3 kommuner har gjennomført overgagnssamtalene til 
ungdomstrinnet før sommeren og 4 etter. Her er det uenighet mellom 
barnetrinnet og ungdomstrinnet.  
 

b. Skal elevene være med? 5 kommuner har prøvd ut overgangssamtalene 
fra barnetrinn til ungdomstrinnet med elevene til stede. Hovedsakelig 
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positiv erfaring og ingen synlig forskjell i evalueringene. Tradisjon med 
elevenes medvirkning veier sterkt. Å ha 5- åringene med i overgangen 
barnehage skole, har ikke vært tema. 

 
c. Språk og kulturelle utfordringer. Erfaringene fra GLIS og Sammen om 

oppvekst er positive i forhold til å involvere foresatte i strukturerte 
samtaler. Språk og ordlyd i verktøyene ser ut til å være en utfordring. Om 
det skyldes kulturelle forskjeller eller språklige forhold, vet vi ikke nok om. 

 
d. Verktøy/mal. Malene er i utgangspunktet utviklet for norsk språklige og 

norsk kultur i strukturert informasjonsutveksling mellom pedagoger og 
foresatte. Ikke barn eller elever. Det kan se ut som om malen skal 
videreutvikles i forhold til minoritetsspråklige og at man tar hensyn til at 
elevene er med i overgangssamtalene til ungdomstrinnet. 

 
e. Hvordan sikre at foresatte kommer til samtale? Stort sett god erfaring med 

at foresatte kommer til trekantsamtaler. Unntakene bør vurderes nærmere.  
 

f. Arbeidstid og organisering. Ulik tilnærming i de 8 kommunene. Noen 
kjøpte lærere fri, andre ikke. Arbeidstidsavtale ulik i kommunene. 

 
IV. Spørsmålene over og forhold vi ikke ser i dag bør avklares nærmere. Samtidig 

bør denne praksisen vurderes for overgangen fra ungdomsskolen til videregående 
skole.  
 
 

Prosjektorganisering 
Andebu kommune har vært vertskommune og ansvarlig for koordinering av aktiviteter, dialog 
meld prosjektdeltakere og administrasjon av prosjektet. Prosjektet har benyttet ekstern 
prosjektledelse fra Dele og faglige rådgivere fra Høgskolen i Vestfold. 

 

 

Tidsplan  
Etter forarbeidet høsten 2010 startet prosjektet opp i januar 2011, utviklet metodikk til 
overgangen barnetrinnet ungdomstrinnet i februar – mars, arrangerte formell oppstart- 
konferanse 24. mars, sørget for forankring og opplæring av konseptet i de deltakende 
kommunene og gjennomføring av 3- kant samtalene i april – juni, analyserte evalueringene 
juni – september og gjennomførte avslutningsseminar i 27. oktober 2011. 
 
 

Finansiering 
Prosjektet har blitt finansiert som et spleiselag mellom Kunnskapsdepartementet og de 8 
deltakende kommunene. 
 

Prosjektledelse, evaluering og arrangementkostnader          765 000  

Støtte fra Kunnskapsdepartementet         475 000  

Kommunenes egenandeler         290 000  
 
I tillegg har kommunene hatt betydelige personal- og reisekostnader. 
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Evaluering 
Evalueringen tar utgangspunkt i det materiale som er fremlagt i form av innsendte besvarte 
spørreskjemaer. Utover dette er det ikke foretatt oppfølgingsintervjuer, eller tatt kontakt med 
kommunene. All prosjektkontakt har vært knyttet til prosjektets prosessveiledere. 
 
Oppdraget er forstått som tett knyttet til prosjektets gjennomførte praksis på trekantsamtaler. 
I denne sammenhengen er det valgt én evalueringsdesign med fire elementer; 
 

1. Innramming av en samarbeidskultur 

2. Opplevelse av samtalens karakter 

3. Prioritering av innholdselementer 

4. Råd til prosjektet. 

 
Evalueringen kan derfor ikke besvare hvilken effekt trekantsamtaler har, sett i relasjon til 
andre strategier for læring og oppvekst. Derimot kan evalueringen gi inntrykk av hvorledes 
den valgte strategi og gjennomføring ble mottatt av foresatte/kontaktlærere og pedagogiske 
ledere. 
 
Undersøkelsens lukkede spørsmål baserer seg på påstander, hvor respondentene skal 
vurdere betydning fra “i høy grad = 5” til “ikke i det hele tatt = 1”. Undersøkelsen benytter seg 
av semi-lukkede spørsmål når det gjelder prioritering av innhold i samtalen, og åpne 
spørsmål når det gjelder råd til prosjektet. (se vedlagte eksempel på spørreskjema). 
 
Samlet sett har vi mottatt 377 utfylte spørreskjemaer. Etter opplysning fra prosjektets 
prosessveiledere, så har innsamlingsprosedyren variert noe fra kommune til kommune. Det 
betyr at vi ikke vet nok om frafall i populasjonen. En viss indikasjon har vi likevel knyttet til 
overgangen barnehage – skole, med en svarprosent på 80. Uansett betyr det at man må 
være varsom med slutninger basert på materialet. Den mest fruktbare tilnærmingen til å 
benytte materialet, er etter vår mening;  
 
377 kvalifiserte deltagere (foresatte, pedagogiske ledere og kontaktlærere) i en 
systematisert prosedyre har hatt mulighet for, og valgt å svare på lukkede og åpne 
spørsmål vedrørende denne prosedyren.  
 
La oss høre på dem! 
 
 
Dersom vi skal velge å høre 377 kvalifiserte respondenter, så er de svært entydige i sine 
svar. På første hovedspørsmål om hvordan den valgte strategi og gjennomføring ble mottatt 
av foresatte, kontaktlærere og pedagogiske ledere, gir alle gruppene full tilslutning. Det 
samme gjelder opplevelsen av samtalens karakter. Samtalen har truffet foresatte og 
pedagogiske ledere på hjemmebane: Hensikten var tydelig; Alle var godt forberedt; Alle 
parter bidro; Møtet var godt ledet.  
 
Nyansene er knyttet opp til at kontaktlærere og pedagogiske ledere er noe mer forbeholdne 
når det gjelder arbeidsbyrdene i forhold til resultat. Les mer i den vedlagte oppsummering av 
undersøkelsen. I korttekst sier evalueringen: 
 
 
Fortsett med dette!  

 
 

(1. amanuensis Kjell Caspersen, Høgskolen i Vestfold) 
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Vedlegg 
 

Sammen om oppvekst presentasjon 

Vedlegg til trekantsamtale 

Invitasjon til samtale  

 bhg – skole 

 barnetrinn – ungdomstrinn 

Veileder til trekantsamtale  

 bhg – skole 

 barnetrinn – ungdomstrinn 

Regi trekantsamtale  

 bhg – skole 

 barnetrinn – ungdomstrinn 

Maler 

 bhg – skole 

 halvårlig samtale 

 barnetrinn – ungdomstrinn 

Evalueringsrapport 

Evalueringsskjema 

 Foresatte  

 Pedagoger/lærere 
 

 


