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Bakgrunn og formål 
med evaluering



Barnehagepakka er ment å styrke barnehageansatte i å avdekke og 
håndtere omsorgssvikt, vold og/eller overgrep mot barn gjennom å 
gi dem styrket handlingskompetanse.

Følgende fem læringsdimensjoner er lagt til grunn i tiltaket:

Kunnskap

Personlige faktorer

Tro på systemet

Organisasjonskultur

Verdisyn / Barnesyn

Handlings-
kompetanse
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Målene under de ulike læringsdimensjonene 
Handlingskompetansemodellen operasjonalisert

Kunnskap

Barnehageansatte skal få 
kunnskap som gjør dem i 
stand til å ta kvalifiserte 
avgjørelser når det gjelder 
vold og overgrep mot 
barn 

Barnehageansatte skal få 
kunnskap som gjør dem i 
stand til å vurdere om det 
er grunnlag for bekymring 

Barnehageansatte skal få 
kunnskap som setter dem 
i stand til å handle i tråd 
med retningslinjer

Barnehageansatte skal bli 
klar over egne barrierer 

Barnehageansatte skal 
handle i tråd med det som 
er det beste for barnet, til 
tross for egne barrierer

Barnehageansatte skal få 
forståelse for og 
akseptere hvordan 
systemet fungerer

Barnehageansatte skal ha 
tro på, og tillit til, at 
systemet fungerer for det 
beste for barnet

Organisasjonen skal 
legge til rette for at 
ansatte reflekterer, 
vurderer og handler ved 
bekymring for barn

Barnehageansatte skal 
handle ut ifra et verdisyn 
om at barn er fullverdige 
mennesker og troverdige 
kilder til eget liv

Barnehageansatte skal 
forstå bakenforliggende 
årsaker til barns adferd

Barnehageansatte skal 
søke barns perspektiver

Personlige faktorer Tro på systemet Organisasjonskultur Verdisyn / Barnesyn
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Fremgangsmåte



Barnehagepakka er pilotert i 280 barnehager
• Barnehagepakka er pilotert i 280 private og kommunale barnehager i Bodø, Asker, Agder, Oslo og Viken
• Pilotering er gjennomført i perioden januar 2020 til februar 2021
• Datainnsamling har foregått gjennom følgende aktiviteter:

Tidspunkt Metode Utvalg

Før oppstart Nullpunktsundersøkelse – Spørreskjema Alle ansatte

Før oppstart Intervju med et utvalg ansatte 11 informanter

Før oppstart Intervju med kommuneadministrasjon I Bodø og Grimstad

Underveis i piloten Reaksjoner på samling (1, 2 og 3) - Spørreskjema Deltakere på samlingene

Underveis i piloten Oplevelse av gjennomføring – Mentimeterundersøkelser Deltakere på samlingen

Etter gjennomføring Læringsundersøkelse – Spørreskjema Alle ansatte

Etter gjennomføring Intervju med et utvalg ansatte 8 informanter

Etter gjennomføring Intervju med kommuneadministrasjon og barneverntjenestene I Asker og Bodø
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Problemstillinger lagt til grunn for evaluering av pilotering

I hvilken grad oppleves 
innholdet i tiltaket som nyttig 
og relevant for deltakerne?

I hvilken grad oppfattes 
formen på tiltaket som 
inspirerende og egnet for å ta 
ny kunnskap i bruk?

I hvilken grad er det endringer 
i deltakernes måte å vurdere 
og håndtere bekymring for 
barn i barnehagene før og 
etter gjennomført tiltak?

1 2 3
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Gjennomføring av evaluering
• Barnehagepakka er utprøvd og evaluert gjennom en piloteringsfase i 2020 
• PwC har bistått Stine Sofies Stiftelse med gjennomføring av evalueringen, herunder oppsett av design, datainnhenting, analyse av data 

og avsluttende vurderinger 
• Det har vært tett dialog mellom PwC og Stine Sofies Stiftelse underveis i evalueringen, for at Stine Sofies Stiftelse har kunnet ta stilling 

til funn og tilbakemeldinger fra deltakende barnehager underveis og ta lærdom av dette
• Formålet med evalueringen har vært å innhente erfaringer om bruk/implementering av tiltaket fra deltakere*, som Stine Sofies Stiftelse 

kan bruke for å videreutvikle tiltaket for at det skal være så relevant og nyttig som mulig for barnehagene i deres arbeid med tema 
avdekking og håndtering av omsorgssvikt, vold og/eller overgrep mot barn i barnehagealder

• Det er gjennomført to uavhengige piloter, tendensene er de samme i begge pilotene. Tall, sitater og tabell i følgende presentasjon er 
hentet fra pilot som er gjennomført i Asker, Agder og Bodø.

Begrensninger
• Det har ikke vært en ambisjon i evalueringen å undersøke kausale og/eller statistisk signifikante sammenhenger mellom utrulling av 

Barnehagepakka og effekt i barnehagene
• Vurderinger som er lagt til grunn er basert på kvantitative spørreundersøkelse til alle ansatte og deltakerne i samlingene (deltakernes 

egne opplevelse av kompetanse), samt intervju og spørsmål relatert blant annet til casehåndtering, med et begrenset og tilfeldig utvalg 
deltakere.

*Styrere, dedikerte personer som jobber med tematikk utsatte barn og unge i barnehagene (BVO'er), samt et utvalg barnehageansatte
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Vurderinger og funn



Status etter å ha gjennomført Barnehagepakka
Læringsdimenjonene etter deltakelse på Stine Sofie Barnehagepakke

Barnehagepakka har bidratt til økt bevissthet langs alle 
læringsdimensjonene i Barnehagepakka
• Basert på deltakernes egen opplevelse av bevissthet før og etter deltakelse 

i Barnehagepakka, er det en positiv utvikling langs alle 
læringsdimensjonene 

• Det er størst positiv endring når det gjelder kunnskap, spesielt for 
assistenter

• For styrere er det spesielt økt bevissthet knyttet til personlige faktorer, 
kunnskap og organisasjonskultur

• Verdisyn er den dimensjonen hvor vi ser minst endring i bevissthet før og 
etter gjennomført tiltak 

• Det er viktig å legge til at det var høy bevissthet om verdisyn før deltakelse i 
Barnehagepakka og at det er denne dimensjonen deltakerne selv opplever 
å være mest bevisste etter gjennomføring

Prosentvis endring gjennom deltakelse i Barnehagepakka
Utvikling av læringsdimenjonene i løpet av deltakelse på Stine Sofie 
Barnehagepakke per stillingsnivå

Assistent/pedagogisk medarbeider Fagarbeider Pedagogisk leder/barnehagelærer/BVO Styrer

Kunnskap Personlige faktorer Tro på systemet Organisasjonskultur Verdisyn

31%

0%

20%

40%

18%

23%
26%

17%

21% 21%

27%

12%

16% 16% 17%

8%
12%

18%

25%

6%
4%

7%
9%

Assistent/pedagogisk medarbeider Fagarbeider Pedagogisk leder/barnehagelærer/BVO Styrer

Kunnskap Personlige faktorer Tro på systemet Organisasjonskultur Verdisyn

3,46

1,00

3,00

5,00

3,47
3,69

4,13

3,54 3,64
3,79

4,13

3,73 3,66 3,80
4,12 4,07

3,83 3,86
4,10 4,18 4,05

4,22
4,44

2,00

4,00
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I hvilken grad respondentene føler seg trygg på samtaler med foreldre/foresatte ved 
konkret bekymring om omsorgssvikt, vold og/eller overgrep

… men det oppleves fortsatt krevende å håndtere 
bekymring i praksis
• Selv om det har vært en positiv utvikling i bevissthet langs alle 

læringsdimensjonene i Barnehagepakka opplever deltakerne fortsatt at det 
er krevende å gjennomføre samtaler med foreldre/foresatte ved konkret 
bekymring om omsorgssvikt, vold og/eller overgrep

• Når det gjelder evne til å identifisere tegn og symptomer hos barn som 
opplever ulike former for vold har det vært en positiv utvikling gjennom 
deltakelse i Barnehagepakka. Men også her opplever deltakerne det som 
krevende, spesielt når det gjelder å identifisere tegn og symptomer hos 
barn som opplever seksuelle overgrep, latent vold eller er vitne til vold

1 2 3 4 5

“Vi vet hva som er riktig å gjøre i 
teorien, men det er vanskelig å følge 
det opp i praksis” 
Fagarbeider

2,32

2,54

Jeg kan identifisere tegn og symptomer hos barn som opplever ...

Seksuelle overgrep

Gjennomsnitt oppstart Gjennomsnitt avslutning

1 2 3 4 5

Latent vold

Omsorgssvikt

Opplevd vold/vitne til vold

Psykisk vold

Fysisk vold

2,46

2,83

2,44

2,72

2,77

2,46

3,06

3,40

3,15

3,50

2,74

3,01
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Deltakelse i Barnehagepakka har bidratt til at det er en 
lavere terskel for å ta opp og drøfte bekymring i 
barnehagen
• Et fellestrekk på tvers av stillingsnivå er at informantene 

føler seg bedre rustet til å stå i, og håndtere bekymring etter 
deltakelse i Barnehagepakka

• Det har blitt en lavere terskel for å ta opp og drøfte bekymring i 
barnehagen

• Den kollegiale tryggheten og støtten bidrar til å styrke de ansatte i 
håndtering av bekymring

• Deltakerne stoler i større grad på egen magefølelse, som ofte er den 
utløsende årsaken til bekymring

• Det drøftes med barneverntjenesten eller andre støttetjenester 
utenfor barnehagen dersom det er usikkerhet knyttet til bekymringen

“Barnehagepakka har bidratt til at vi har mer åpenhet om tema 
vold og overgrep i barnehagen, vi drøfter mer og på et tidligere 
stadie nå sammenlignet med tidligere. Samtidig er vi 
oppmerksomme på å dokumentere/ loggføre det vi ser og ikke 
det vi synes og tror”
Fagarbeider

«Barna skal fortsette å gå i barnehagen, både under og etter 
en eventuell undersøkelse fra barneverntjenesten. Derfor er 
det viktig at styrer og pedagog har snakket spesielt godt 
sammen før vi går i dialog med foreldre»
BVO
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Prosentvis endring i hvilken grad respondentene føler seg trygg på samtaler med 
barn hvor de har en konkret bekymring for følgende

Samtale med barnet ved bekymring

Styrer

Pedagogisk leder/barnehagelærer/BVO

Fagarbeider

Assistent/pedagogisk medarbeider

Deltakelse i Barnehagepakka har bidratt til økt bevissthet 
om ansvaret som ligger i rollen som barnehageansatt når 
det gjelder håndtering av bekymring i barnehagen
• Ansatte etter deltakelse i Barnehagepakka er i snitt noen grad trygge på å 

samtale med barn ved ulike former for bekymring
• Ser vi på prosentvis endring før og etter deltakelse i Barnehagepakka på de 

ulike stillingsnivåene, ser vi at det er styrere og BVO’er som har opplevd 
størst læringsutbytte i å bli trygge på samtale med barn

Andel som samtalte med barn oppstart Andel som samtalte med barn avslutning

0%

43%

42%

28%

27%

29%

45%

25%

26%

10% 20% 30% 40% 50%

• Assistenter og fagarbeidere har økt bevissthet om sin rolle, ikke bare når 
det gjelder å avdekke bekymringsverdige forhold, men også når det gjelder 
å ta opp og drøfte bekymring tidlig med formål om å forebygge

• Det er blant for eksempel blant assistenter at vi ser størst positiv endring 
når det gjelder å faktisk gjennomføre samtalen med barn ved bekymring

Assistent/pedagogisk medarbeider Fagarbeider Pedagogisk leder/barnehagelærer/BVO Styrer

Fysisk vold Psykisk vold Opplevd vold/ 
Vitne til vold Omsorgssvikt Latent vold

-5%

25%

Seksuelle 
overgrep

20%

15%

10%

5%

0%

1%

-1%

11%

22%

3%

0%

13%

27%

5%

2%

11%

24%

7%

-3%

12%

20%

11%

-1%

11%

19%

11%

-4%

12%

22%
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“Etter at barnehagen har deltatt i 
Barnehagepakka har jeg blitt mer 
åpen med min håndtering av 
bekymring. Jeg går mer rett på i 
stedet for å vente... en liten ting jeg 
ser kan være den siste dråpen, 
kanskje noen andre har sett noe 
annet. Vi er bevisste på at det 
forekommer, og at det i mange 
tilfeller oppdages for sent” 

Fagarbeider



Det er eksempler på at deltakerne i Barnehagepakka har 
endret måten de vil gå frem og håndtere bekymring, før og 
etter deltakelse i tiltaket
• I intervjuene er det flere av informantene som kommer inn på innhold i 

Barnehagepakka, uten spesifikt å nevne tiltaket som sådan 
• Eksempler på dette, og samtidige tendenser på at deltakerne i større grad 

handler i tråd med målene i Barnehagepakka etter deltakelse kommer frem 
gjennom deres håndtering av casene de ble bedt om å ta stilling til

• Foretrukket løsning er utledet med utgangspunkt i læringsdimensjonene i 
Barnehagepakka

• I oppstartsintervjuene var det ingen av informantene som trakk frem 
at de ville snakke med barnet (Phillip i case 1). Etter gjennomført 
tiltak er dette noe alle informantene kommer inn på.

• I motsetning til i de innledende intervjuene er informantene i etterkant 
av deltakelse i Barnehagepakke mer nyansert når det gjelder å ta 
opp bekymring med foreldre. Flere reflekterer over hva de ville ha tatt 
opp med foreldre og ikke

 "Phillip (4 år) har de siste tre ukene i barnehagen forandret atferd. Han utagerer unormalt 
mye, han slår andre barn, og på beskjeder fra voksne gjør han motsatt av det som blir 
sagt. Han svarer deg også på en måte som du opplever som frekt. I personalet har det 
bygd seg opp en frustrasjon overfor gutten, og Phillip omtales nå som «den vanskelige 
gutten».

Starte med å snakke med Phillip. Samtalene med Phillip kan/bør naturligvis være i 
kombinasjon med andre handlemåter. Denne samtalen med barnet vitner om et verdisyn 
der du tar barnet på alvor, og går til «den viktigste og nærmeste kilden til informasjon» Å 
samtale med barn, fremfor å regulere atferd er også et signal om at vi tenker at det ligger 
noe bak atferden. Phillip er ikke problemet, men han kan ha problemer. 
 
Hvem er det man kan ta opp bekymring med - aktører og rekkefølge. Er det noen man 
ikke skal ta det opp med? 

Case 1

 Foretrukket løsning
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Det er eksempler på at deltakerne i Barnehagepakka har 
endret måten de vil gå frem og håndtere bekymring, før og 
etter deltakelse i tiltaket
• I et annet case, som omhandler gjentatt henleggelse av sak/melding hos 

barneverntjenesten, men fortsatt bekymring i barnehagen, oppgir alle 
informantene både før og etter deltakelse i Barnehagepakka at de ville ha 
sendt bekymringsmelding til barnevernstjenesten igjen 

• Flere informanter er opptatt av å dokumentere det de ser og ikke det de 
synes, og oppgir i etterkant av deltakelse i Barnehagepakka at de er mer 
bevisste på å loggføre underveis

• Informantene kommer i avsluttende intervju også inn på at de ville ha tatt 
saken videre til andre hvis de ikke opplevde å få den nødvendige 
oppfølgingen av barneverntjenesten  

• Tjenestene som trekkes frem i disse tilfellene er Statsforvalteren, politiet, 
eller høyere nivå i barneverntjenesten. Disse ble ikke trukket frem i 
oppstartsundersøkelsen

"Du har meldt til barnevernet basert på bekymring i din barnehage to ganger tidligere, 
begge gangene har barnevernet gjort en (etter din mening) for dårlig jobb, og meldingene 
har ikke ført til noen tiltak for familien. Du og barnehagen har fått liten eller ingen 
tilbakemelding. Det har nå oppstått en ny sak som du mener kvalifiserer for en 
bekymringsmelding."

1. Melding til barnevernet må sendes, men tidligere opplevelser bør også formidles til 
barnevernet ledelse, eventuelt høyere instanser (kommunalsjef, rådmann, 
fylkesmann) 

2. Ansvaret er tydelig, du har opplysningsplikt til barnevernet. 
3.  Avvergingsplikten kan gjøre seg gjeldene der det er stor sannsynlighet  for at barnet vil 

bli utsatt, med mindre du hindrer det. 
4. Konkrete hendelser, sett/hørt/observert, når er forholdet observert.  Opplysninger om 

foreldrene. Unngå for mye synsing/følelser 
5.  Etablert kontakt, kunnskap om hverandres virksomhet og hvordan de arbeider. 

Case 2

 Foretrukket løsning

“Barneverntjenesten kan også komme i skvis dersom foreldre 
avslår hjelpetiltak, og det kan være grunnen til at de ikke har 
fulgt opp slik vi hadde forventet i de andre tilfellene”
Styrer
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Det er eksempler på at deltakerne i Barnehagepakka har 
endret måten de vil gå frem og håndtere bekymring, før og 
etter deltakelse i tiltaket
• I et annet case som omhandler familiær tilknytning til barn det er bekymring 

for i barnehagen, kom flere informanter, både før og etter deltakelse i 
Barnehagepakka, inn på at de ville ha overlevert oppfølgingsansvaret i 
saken til noen andre i den grad det hadde vært mulig

• I etterkant ar gjennomført tiltak er det imidlertid også noen av informantene 
som trekker frem tillitsforholdet mellom barnet og seg selv og hadde fokus 
på å fortsette å være «den trygge voksne» for barnet. Det var det ingen 
som kommenterte i de innledende intervjuene

• Fem av åtte informanter er tydelige på at de ville ha fulgt opp saken selv, og 
tatt sitt ansvar, såfremt det ikke er andre som kan følge opp saken

"Din bror har barn på din avdeling. Mohammed (din nevø) forteller deg at mamma og 
pappa krangler hver dag, og at mamma kastet en kopp i ryggen på pappa i går. 
Mohammed forteller også at han er redd for at mamma skal bli sint og kaste noe på eller 
slå han. På spørsmål om han har blitt slått svarer han "vet ikke". Du kjenner at dette 
oppleves mer ubehagelig pga familierelasjonen."

At den ansatte identifiserer egne barrierer, og reflekter rundt dem. Det viktigste er at 
barnet får nødvendig hjelp. Om den ansatte klarer å “stå i saken” selv, eller at andre 
ansatte bør overta for å opprettholde profesjonaliteten og en nøytral holdning til familien 
og problemstillingen, må vurderes.

Case 5

 Foretrukket løsning

“Tette releasjoner er en kjent problemstilling i en liten 
kommune. Som ansatt må man ta sitt ansvar, i den grad det 
ikke går an å skjerme vedkommende ved å koble på andre. 
Hvis man er den trygge voksne som barnet har åpnet seg for, 
skal man fortsette å skape trygge omgivelser for barnet”
Styrer

Bakgrunn og formål med evaluering Fremgangsmåte Vurderinger og funn



Endret adferd i barnehagene kan ikke 1:1 tilskrives utrulling 
av Barnehagepakka, men det er eksempler på at barneverns- 
tjenester har erfart endret og forbedret meldingspraksis
Det har ikke vært en målsetting i evalueringen å isolere og lese ut effekten barnehagepakka har hatt 1:1 
på deltagende barnehager. Barneverntjenesten i Bodø rapporterer likevel om følgende etter at alle 
barnehagene i kommunen har deltatt i Barnehagepakka:

• Det er en tredobling i antall bekymringsmeldinger fra barnehagene i kommunen fra 2019 til 2020
• ¾ av sakene har omhandlet vold og overgrep 
• Det har også vært en økning i antall henvendelser fra barnehagene på vakttelefonen
• Barneverntjenestene både i Bodø og Asker trekker frem at bekymringen oftere kommer tydeligere 

frem i meldinger hvor barnehagene har drøftet bekymringen med barneverntjenesten i forkant av 
melding. Barneverntjenesten får da mulighet til å veilede på hva det er spesielt viktig at de 
barnehageansatte ser etter og eventuelt dokumenter 

• Barneverntjenesten oppgir at det kommer flere meldinger som er veldokumenterte og som er fulgt 
opp internt i barnehagen

• Barneverntjenesten oppgir i tillegg at styrere tar et større ansvar i for eksempel selv å komme med 
forslag om at de vil være med i møte foreldre etter at de har deltatt i Barnehagepakka

“Når vi mottar bekymringsmelding fra 
barnehagene er de oftere utfyllende og 
godt dokumenterte, det gjelder spesielt 
de meldingene hvor barnehagen har 
drøftet bekymringen med 
barneverntjenesten i forkant”
Barneverntjenesten Bodø

“Barnehagene oppleves som tryggere på 
hvordan de skal følge opp uttalelser fra 
barn om vold og overgrep sammenlignet 
med tidligere”
Barneverntjenesten Bodø
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I hvilken grad har Stine Sofie Barnehagepakke levert til forventningene dine?I hvilken grad har Stine Sofie Barnehagepakke levert til forventningene dine?

Barnehagepakka har i stor grad innfridd deltakernes 
forventninger

• 66 % av deltakerne oppgir at Barnehagepakka i stor eller svært stor grad 
har innfridd forventningene

• Flere informanter trekker i intervju frem at at Covid-19 tiltak har påvirket 
gjennomføring i barnehagene

I svært liten grad I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad
0%

50%

3%

• Det var styrere som hadde størst motivasjon/forventninger til tiltaket i 
forkant, og det er positivt å lese ut at Barnehagepakka i stor eller svært stor 
grad har levert til forventningene for denne gruppen etter gjennomføring

“Corona har hindret oss i å implementere i barnehagen. Vi 
kom godt i gang, men det ble tilsidesatt som følge av Corona”
BVO

20%

30%

40%

10%
4%

27%

21%

45%

Styrer

1 2 3 4 5

Pedagogisk leder/barnehagelærer/BVO

4,38

Fagarbeider

Assistent/pedagogisk medarbeider

4,19

3,63

3,46
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“Jeg synes «all over» at 
Barnehagepakka har hatt et godt 
oppsett, det har vært lett å 
gjennomføre selv om det er et 
krevende tema. Jo mer vi jobber 
med det, prater om det og gjør det 
til vårt, jo lettere blir det å håndtere 
og agere”

Styrer



Barnehagepakke har bidratt til at barnehageansatte opplever å 
ha fått økt handlingskompetanse, men det er stor variasjon 
mellom barnehagene og fortsatt behov for 
kompetanseheving/trening
• 88% av deltakerne i samlingene (styrere og BVO’er) opplever at samlingen 

i stor eller svært stor grad har bidratt til å øke deres handlingskompetanse
• Selv om det har vært en generell økt bevissthet i barnehagene om tematikk 

vold og overgrep, trekkes det i dialog med barneverntjenestene frem at det 
er stor variasjon mellom barnehagene i deres håndtering av bekymring

• Det er flere områder hvor det er behov for kompetanseheving, det som 
kommer tydelig frem i evalueringen henger sammen med samtale med 
foreldre og barn ved bekymring

• Flere deltakere trekker frem at de ønsker og trenger mer hands-on praktisk 
øving for eksempel gjennom trening på case, for på den måten å stå trygt i, 
og raskt kunne respondere når de står i en situasjon

“Det er ofte de samme barnehagene 
som tar kontakt og/eller sender 
bekymringsmelding”
Barneverntjenesten i Asker

Bakgrunn og formål med evaluering Fremgangsmåte Vurderinger og funn



I hvilken grad opplever du at …?

Deltakernes opplevelse av gjennomføringsform er i stor grad 
positive, men det er variasjon når det gjelder deres 
preferanser av digital og fysisk gjennomføring

• Flere informanter trekker i intervju frem at de foretrekker fysiske samlinger 
fremfor webinar, blant annet for å kunne treffe og snakke med andre i 
pauser, dele erfaringer og finne løsninger sammen

• På spørsmål om hvordan digital gjennomføring av Barnehagepakka ville ha 
påvirket motivasjon for deltakelse ser vi imidlertid at respondentene* er 
tredelt i deres preferanser

*Kun BVO’er og styrere som har deltatt i samlingene/webinarene som har svart.

• Fra deltakernes reaksjoner etter samlingene ser vi at de i stor, eller svært 
stor grad, opplever at innholdet er lagt frem på en forståelig måte og at 
verktøyene og samlingene har bidratt til å ruste dem for bedre håndtering 
av bekymring i barnehagenSamlingen har vært nyttig for deg

Samlingen har bidratt til å øke din 
handlingskompetanse

Samlingen har bidratt til å styrke deg i 
håndtering av bekymring i din barnehage

Samling 1 Samling 2

0% 10% 20% 40% 50%

4,67

4,55

4,76

4,33

4,19

4,54

4,27

4,19

4,47

Samling 3

Hvordan ville motivasjonen din for å delta på Stine Sofie Barnehagepakke blitt 
påvirket av heldigital gjennomføring?

Positivt 

Uendret

Negativt 

29%

38%

33%
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Barnehagepakka har bidratt til økt bevissthet langs alle 
læringsdimensjonene i tiltaket, men det oppleves fortsatt 
krevende å håndtere bekymring i praksis 

Deltakelse i Barnehagepakka har bidratt til at det er en lavere 
terskel for å ta opp og drøfte bekymring i barnehagen 

Deltakelse i Barnehagepakka har bidratt til økt bevissthet om 
ansvaret som ligger i rollen som barnehageansatt når det 
gjelder håndtering av bekymring i barnehagen 

Det er eksempler på at deltakerne i Barnehagepakka har 
endret måten de vil gå frem og håndtere bekymring, før og 
etter deltakelse i tiltaket

Endret adferd i barnehagene kan ikke 1:1 tilskrives utrulling 
av Barnehagepakka, men det er eksempler på at barneverns- 
tjenester har erfart endret og forbedret meldingspraksis

Barnehagepakka har i stor grad innfridd deltakernes 
forventninger 

Barnehagepakka har bidratt til at barnehageansatte har fått 
økt handlingskompetanse, men det er stor variasjon mellom 
barnehagene og behov for ytterligere 
kompetanseheving/trening 

Deltakernes opplevelse av gjennomføringsform er i stor grad 
positiv, men det er variasjon når det gjelder deres preferanser 
av digital og fysisk gjennomføring 

Overordnede funn

1

2

3

4

5

6

7

8
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Ansvarsbegrensning

Denne presentasjonen er utarbeidet for Stine Sofies Stiftelse. Kontaktpersonene hos oppdragsgiver har vært Erik Sandnes Oksavik.

PwC sine vurderinger er basert på informasjon som har fremkommet i intervjuer og spørreundersøkelser fra datainnsamling fra barnehageansatte i barnehager 
som har deltatt i piloteringen, samt intervjuer med tilgrensende tjenester, herunder barneverntjenestene i Bodø og Asker. PwC har ikke verifisert om informasjonen 
gitt av barnehageansatte er fullstendig, nøyaktig og/eller komplett. Sitater og faktaopplysninger fra barneverntjenestene er verifisert. 

Stine Sofies Stiftelse har rett til å benytte informasjonen i denne presentasjonen i sin virksomhet, i samsvar med forretningsvilkårene i gjeldende kontrakt. PwC 
påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av Stine Sofies Stiftelse eller andre parter som følge av at vår presentasjon er distribuert, gjengitt eller på annen måte 
benyttet i strid med disse bestemmelsene.

PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller, informasjon og know-how som er utviklet i forbindelse 
med vårt arbeid.
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