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Kontakt med TIK-team   

Samtykke 

Samtykke fra 

foresatte 

Ja Nei Har spurt om samtykke men ikke fått 

 

Opplysninger om barnet 

Gutt  

Jente   

Alder   

Morsmål  

   

Beskrivelse av hvorfor du er bekymret 

1. Hva er problemet?   

 

2. Hva skjer som gjør deg bekymret? 

 

3. Når skjer det / i hvilke situasjoner? 

 

4. Skjer det uansett hvem barnet er sammen med? 

 

5. Hvor lenge og hvor ofte har det du nå er urolig for vart? 

 

6. Hva kan dette problemet henge sammen med? 
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Relevante opplysninger om forhold rundt barnet 

1. Organisering:  

Hvor mange barn er det på avdelingen? 

Hvor ofte er barnet i mindre grupper? 

Beskriv andre forhold i barnehagen (konteksten) som bidrar til 

utfordringene 

 

2. Samspill og relasjoner: 

Hvordan er samspillet mellom barnet og de voksne? 

Hvordan er samspillet mellom barnet og andre barn? 

 

3. Beskriv hjemmesituasjonen: 

Har barnet ett eller to hjem? 

Har barnet søsken? 

Hvordan vil du beskrive samspillet mellom foresatte og barnet? 

 

 

Beskriv utførte handlinger i egen virksomhet  

(punkter fra handlingsveileder nivå 0) 
Uroen er drøftet med kollega 

/ leder 

 

Logg bok er ført  

Bruk av observasjonsskjema  

Relevante kartlegginger (i så 

fall hvilke) 

 

Undringssamtale med barnet  

Undringssamtale med 

foresatte  

Hva har du tatt opp med de 

foresatte og hvordan 

reagerte de? Beskriv 

foreldresamtalen. 
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Egen voksenadferd er 

vurdert i forhold til om dette 

kan påvirke barnet 

 

Leke- og læringsmiljøet 

rundt barnet er observert og 

kartlagt i forhold til om dette 

kan bidra til vanskene 

 

 

Utprøvde tiltak: 

Tiltak Resultat 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 Det er barnehageleder som ber om tid i TIK team  

 Pedagogisk leder og eventuelt barnehageleder møter i teamet og i drøfting 

 

 Punkter fra handlingsveileder nivå 0 skal så langt det er mulig gjennomføres 

før det tas kontakt med TIK team. 

 

 

 


