Oppmerksomhetsskala for barn
Når vi undrer oss eller har en bekymring rundt et barn, så skal vi ikke vente å se om det går
over, men skrive ned undringen og drøfte med kolleger og foreldre. Selv små signal fra barn
kan være et tegn på at barnet trenger ekstra støtte og oppfølging. Alle barn vil i perioder ha
behov for ekstra oppmerksomhet. Vi har som mål å skape gode relasjoner og rammer for barnet, slik at vi muligens kan forebygge at barnet utvikler mer sammensatte vansker.
I løpet av sin barnehagetid vil alle barn i ulike faser ha behov for mer eller mindre oppfølging
og støtte. Denne skalaen skal være et redskap som skal bidra til å sortere i en undring – eller
oppmerksomhet rundt enkeltbarn. Den kan brukes som verktøy i forkant av og underveis i en
økt oppmerksomhet som gjelder enkeltbarn. Underveis kan vi også oppdage at adferden er
knyttet opp til det psykososiale miljøet i barnehagen. Det er minst like viktig å involvere foreldre også dersom dette er en system sak.
•

Observasjon og undring knyttet til enkelt barn

•

Observasjon og undring knyttet til systemet rundt barnet

•

Husk at Ved mistanke om rus, vold eller seksuelle overgrep finnes det egen 		
beredskapsplan. Den finner du foreløpig i egen barnehage.

Det er viktig å huske på at barnet på ulike tidspunkter kan få forskjellige plasseringer i skalaen. Din vurdering er øyeblikksbilde. Det kan være situasjonsbetinget situasjoner som påvirker
barnet (eks. skilsmisse, dødsfall i familien etc.) Dette kan føre til endring av adferd som krever
oppmerksomhet og økt tilstedeværelse.
Dette er et internt verktøy som skal hjelpe den ansatte til å utøve mest mulig skjønn. Når
ansatt og nærmeste leder har vurdert graden av barnets behov for økt støtte og oppfølging,
skal prosedyren i handlingsveilederen for stafettloggen nyttes.

OPPMERKSOMHETSSKALA (se også: Barn og unges tegn på mistrivsel)
Nivå 0

Tiltak - oppfølging

Barn med endret adferd og trivsel
Barnet viser tegn på uro – usikkerhet, tilbaketrukken og
endring i humør. Vi ser en adferd eller endring hos barnet som
vi undrer oss over. Feks sterke følelsesutbrudd, vansker med
å komme inn i leken, finner ikke ro, søker ikke eller søker mye
støtte hos voksne, trekker seg bort fra felleskapet og leker
alene,
Basert på din kjennskap til barn og familie oppstår det et
behov for å lufte din uro med kollega/leder

Undringssamtale
med foreldre
gjennomføres
– tiltak avtales
sammen med
foreldre. Tett
oppfølging og
støtte til barnet.

Foreldreomsorg
Godt samarbeid og åpen dialog med foreldre. God oppfølging
og omsorg. Foreldre søker råd og støtte i perioder der barnet
har endring i trivsel og adferd.

Nivå 1

Tiltak - oppfølging

Barn med ulike utfordringer
Barnet kan ha utfordringer med språk, kommunikasjon, læring,
motorikk, sosialt eller emosjonelt. Vi kan for eksempel tidvis
oppleve at barn biter, slår, skubber, trekker seg tilbake, slutter å
snakke, Dette kan være en del av barnas normale utvikling og
bør inngå i dialogen
Foreldreomsorg
Godt samarbeid og åpen dialog med foreldre. God oppfølging
og omsorg. Foreldre søker råd og støtte i perioder der barnet
har endring i trivsel – adferd.

Nivå 2

Undringssamtale
med foreldre
gjennomføres –
tiltak avtales. Tett
oppfølging og
lokal tilpasning
og tilrettelegging

Tiltak - oppfølging

Barn med behov for tilrettelegging
Barnet viser tydelige tegn på mistrivsel. Barnet gir signaler i
form av endret atferd og emosjonelt, sosialt, motorisk, språklig,
redusert hygiene. Foreldrenes omsorg er god eller foreldrenes
omsorg er midlertidig redusert.
Barn med behov for spesiell støtte
Barnet er utsatt for en belastning over tid og viser tydelige tegn
på mistrivsel. Barnet fungerer dårlig og utvikler seg i en negativ
retning på et eller flere utviklingsområder.
Foreldreomsorgen er god, men belastningen er stor og
foreldreomsorgen er redusert.

Krever bistand
fra andre
instanser

Nivå 3

Tiltak - oppfølging

Barn med risiko for skade
Barnet mistrives sterkt. Barnet fungerer svært dårlig og viser
tydelige tegn på forsinket utvikling.
Foreldreomsorgen er god, men belastningen er stor og
foreldres omsorg er utilstrekkelig/ svært redusert.

Utfordringer
løses i annen
tjeneste

