Til ledere og ansatte i barnehagene i Trondheim
Den 21.05.08, sto en artikkel på trykk i Adresseavisen der en far/høyskolelektor ved Dronning
Mauds Minde uttrykker en del kritiske og negative kommentarer knyttet til prosjektet Tidlig
Trygg i Trondheim. Avslutningsvis oppfordrer han foreldre til å tenke seg godt om før de
eventuelt takker ”ja” til deltakelse. Senere har han understreket sin kritiske holdning i et
radiointervju på NRK P1. Hensikten med denne mailen er å sikre at dere som jobber i
barnehagene får så presis informasjon som mulig, slik at dere også kan gi denne videre til
foreldre som lurer på noe i forhold til undersøkelsen.
Tidlig Trygg i Trondheim er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Trondheim kommune.
Til prosjektet trekkes det ut 1000 barn. Av disse har noen store og små vansker mens andre
ikke har vansker av noen art. Undersøkelsen er opptatt av å forstå vanlige barns utviklingsløp,
hva som bidrar til en god utvikling og hva som kan være en belastning. TTiT er altså for alle
foreldre og 4-åringer, ikke bare de med problemer. Foreldrene fyller ut et spørreskjema på
helsestasjonen (SDQ) om hvordan de opplever sine barn knyttet til tema som atferd og
engstelighet, men også barnets styrker.
Spørreskjemaet (SDQ) er et internasjonalt anerkjent screeningsinstrument, også tidligere
brukt i Norge i forskningssammenheng og gitt til tusenvis av barn landet rundt. For å fange
opp barn som trenger hjelp, trenger vi gode undersøkelsesmetoder. Det vi bruker i dag er det
beste som finnes, men det trengs forbedringer. Hovedproblemet er, som ved andre
screeninginstrumenter, at for mange som reelt sett ikke er det, blir identifisert til å være i
risikosonen. Gjennom undersøkelsen Tidlig Trygg i Trondheim er ett av målene å utvikle
bedre undersøkelsesmetoder som også har praktisk nytteverdi for helsesøstre og dere som
jobber i barnehagene.
Noen barn/familier får et hjelpetilbud i forbindelse med deltakelse i prosjektet. Tilbudet blir
gitt ut i fra hvilken score barnet får på det spørreskjemaet foreldrene har fylt ut på
helsestasjonen (SDQ). Vi vil presisere at dette er et hjelpetilbud, noe foreldrene tar stilling til
etter intervju og klinikkdag her på NTNU. Det vil si at de kan takke nei til å motta hjelp uten
at dette påvirker deltakelsen i selve prosjektet! Tilbudet blir gitt til svært mange foreldre, helt
fra de som opplever betydelige problemer med sine barn til de som har ganske små
bekymringer for 4-åringen sin.
For å få et så bredt bilde som mulig av det enkelte barn og dets familie, innhenter vi, etter
foreldrenes skriftlige samtykke, også informasjon om barnet fra de som jobber i barnets
barnehage. Noen av dere har sikkert allerede fylt ut spørreskjema om ett eller flere barn, og
mange av dere kommer til å gjøre det. Vi setter stor pris på den jobben dere har gjort og gjør
for oss! Vi vet at dere som jobber i barnehagen gir viktig og god informasjon. Dette er
informasjon vi er avhengig av for også å kunne si noe om barnehagens betydning for barnas
sosiale, følelsesmessige, læringsmessige og atferdsmessige utvikling.

Dersom dere ønsker mer informasjon om prosjektet ikke nøl med å ta kontakt med:
Elisabet Solheim,
elisabet.solheim@samfunn.ntnu.no,
tlf.: 73 550687, mobil.: 411 06 875
Vi stiller gjerne opp og informerer og svarer på spørsmål om prosjektet på fellesmøter (store
og små), seminarer etc. dersom dette er ønskelig.
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