Trygg før 3
Avslutningskonferanse

2. - 3. desember 2021 I BI i Nydalen

Program torsdag 2. desember
O9.00 - 09.15

Åpning av konferansen

09.15 - 10.00

Effekten av Trygg før 3
– en modell for å fremme kvalitet gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling
Phd. Psykologspesialist og forsker Elisabet Solheim Buøen

*15 min. pause
10.15 - 10.45

Trygg før 3 og barnas psykiske helse
Professor i pedagogikk May Britt Drugli

*Tid til spørsmål
11.00 - 11.30

Stress ved barnehagestart
Professor i pedagogikk May Britt Drugli

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.00

Trygg før 3: Språkutvikling gjennom et barnehageår
Førsteamanuensis Ratib Lekhal

*Tid til spørsmål
13.15 - 13.45

Sammenhengen mellom barns temperament og trivsel i barnehagen
Stipendiat Karin Van Trijp

*15 min. pause
14.00 - 14.30

Video-feedback interventions to improve childcare quality (film)
Førsteamanuensis Harriet Vermeer

14.30 - 15.00

Barnehagepersonalet opplevelse av endringer etter Trygg før 3 intervensjon
– en kvalitativ studie
Universitetslektor Anne Synnøve Brenne

15.00 - 15.30

Spørsmål og kommentarer før avslutning

Trygg før 3
Avslutningskonferanse

2. - 3. desember 2021 I BI i Nydalen

Program fredag 3. desember
O9.00 - 09.15

Introduksjon

09.15 - 10.15

Små skritt – store sprang
Styrer/enhetsleder Kristin Broholm, Fagleder Anita Storsand Ustad,
Styrer/enhetsleder Rannveig Karlsen og Ped.psyk rådgiver Heidi Gården Knotten
Orland Kommune

*20 min. pause

10.40 - 11.30

Trygg før 3 i praksis
Pedagogisk leder Heidi Larsen Winge , Stjørdal kommune

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.30

TETT PÅ en videreføring av Trygg før 3 i Bærum kommune
Avdelingsleder/styrer Sara Abilgaard Sætveit, Pedagogisk leder Solveig Eriksen,
Seksjonsleder oppvekst barnehage Monica Andersen

*15 min. pause

13.45 - 14.45

Veiledning og observasjon i Trygg før 3
– erfaringer fra Oppsal Samfunnshus barnehage, bydel Østensjø
Pedagogisk leder Ane Grydeland Etemi og Pedagogisk leder Karina Marie Hoffmann

*15 min. pause

15.00 - 15.30

Spørsmål og kommentarer før avslutning

Psykologspesialist og forsker ved
Regionsenter for barn og unges
psykiske helse (RBUP). Hun har siden
2018 vært prosjektleder for
forskningsprosjektet Trygg for 3.
Hennes forskning fokuserer på hvilke
faktorer ved barnehagen som påvirker
små barns trygghet, trivsel og utvikling,
med spesielt fokus på betydningen av
relasjonen mellom ansatte og barn.
Buøen har bidratt i flere fagbøker samt
en rekke vitenskapelige publikasjoner. I
tillegg brukes hun mye som
foredragsholder på temaer som små
barns utvikling og psykiske helse,
tilknytning, kvalitet
i barnehagen og
veiledning.

Elisabet Solheim Buøen
Ph.d i pedagogikk og førsteamanuensis
ved Universitetet i Oslo. Hans forsking
er i stor grad rettet mot faktorer i
barnehagen som påvirker barns læring
og utvikling. I sine publikasjoner har
Lekhal i tillegg hatt et særlig fokus på
utvikling hos barn i risikogrupper. Han
har forfattet en lang rekke
vitenskapelige publikasjoner og har
bred erfaring med
forelesning og
veiledning i
praksisfeltet.

Ratib Lekhal

Drugli er utdannet Cand. Paed og
jobber som professor i pedagogikk ved
Regionalt kunnskapssenter for barn og
unge (RKBU) Midt-Norge ved NTNU.
Hun har deltatt i flere prosjekter som
omhandler barnehagekvalitet for de
yngste barna, blant annet Trygg før 3,
og hun har skrevet en
rekke artikler og
fagbøker om små barn
i barnehage.

May Britt Drugli
Brenne har bakgrunn fra mange år i
barnehage og jobber som
universitetslektor ved Regionalt
kunnskapssenter for barn og unge
(RKBU) Midt-Norge ved NTNU. Hun har
deltatt i flere prosjekter som
omhandler barnehagekvalitet, blant
annet Trygg før 3.

Anne Synnøve Brenne

Broholm er enhetsleder ved Evjen
barnehage og kontaktperson i Trygg
før 3 for Orkland kommune. Karlsen
er enhetsleder ved Årlivoll barnehage
og har vært mentor for Orkland
kommune i Trygg før 3.
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Van Trijp er stipendiat ved Institutt for
kommunikasjon og kultur,
Handelshøyskolen BI /
Det utdanningsvitenskapelige fakultet på
Universitetet i Oslo. Hennes doktorgrad
er knyttet til forskningsprosjektet «Trygg
før 3» med fokus på småbarns
trivsel og temperament
i norske barnehager.

Karin Van Trijp

Phd. i samfunns- og atferdsvitenskap og
førsteamanuensis ved Centre of Child
and Family Studies ved Leiden
University, Nederland. Hun har vært
involvert i flere studier med fokus på
barnehage, fars omsorg, adopsjon og
fosterhjem. Nå er barnehagekvalitet sett
i sammenheng med barns utvikling,
samt forbedring av
omsorgskvalitet hennes
forskningsmessige
hovedfokus.

Harriet Vermeer

Winge jobber som pedagogisk leder
ved Sandskogan barnehage i Stjørdal
kommune. Barnehagen har vært med i
Trygg før 3 siden 2018. Heidi har vært
pedagogisk leder i 26 år, hvor hun de
siste tre årene har vært sammen med
de minste barna (0-3 år).
Hun har vært veileder for
sine kolleger i prosjektet
og selv fått veiledning fra
mentor underveis.

Kristin Broholm

Rannveig Karlsen

Storsand Ustad er fagleder ved
Orkanger barnehage, og vært
observatør i Trygg før 3 fra start.
Gården Knotten er Ped.psyk rådgiver
for PPT Orkland. Heidi er sertifisert
observatør og trainee CLASS toddler.

Anita Storsand Ustad Heidi Gården Knotten
Monica Andersen jobber som
seksjonsleder oppvekst barnehage i
Bærum kommune. Andersen leder
satsingen TETT PÅ – Kvalitet i
bærumsbarnehagen som blant annet
er en videreføring av Trygg før 3.
Sara Abilgaard Sætveit
(avdelingsleder/styrer) og Solveig
Eriksen (pedagogisk leder ) er begge fra
Glitre Barnehage i Bærum. Barnehagen
deltok i Trygg før 3 første året. Nå
jobber hele Glitre barnehage med
implementeringen av «Tett på».

Sara
Abildgaard Sætveit
Monica Andersen
Solveig Eriksen
Etemi & Hoffmann jobber begge som
pedagogiske ledere ved Oppsal
Samfunnshus barnehage, bydel Østensjø
i Oslo. Ane har vært observatør i
prosjektet. Karina har erfaring som
veileder i prosjektet og også holdt
foreldre- og personalmøter med
presentasjon av CLASS-dimensjonene.

Heidi Larsen Winge
Ane Grydeland Etemi Karina Marie Hoffmann

