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Forord

KoRus-Øst 1 er et regionalt kompetansesenter som på oppdrag fra Helsedirektoratet arbeider
med rus- og avhengighetsproblematikk. En del av oppdraget innebærer å bistå med
kompetanseoppbygging i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Dette gjøres blant annet
ved å tilby kompetanseutvikling og veiledning.
Som en del av dette arbeidet har vi i samarbeid med Oppegård kommune bidratt til utvikling
av et gruppetilbud for tenåringsmødre «Motherhood» og en rekke temakvelder med foredrag
fra fagpersoner til begge foreldrene «Parenthood.» Våren 2019 ble gruppetilbudet utvidet til
også å gjelde far, etter forespørsler om deltagelse i «Motherhood» fra fedre til tenåringer. Det
tilbys nå grupper for foreldre til tenåringer under «Parenthood-grupper.» Så langt har over
200 foreldre deltatt i grupper og det har vært 1200 foreldre på foredrag i Oppegård kommune.
Samarbeidet startet i 2016 og KoRus-Øst sitt bidrag har vært økonomisk støtte til prosjektleder og veiledning i arbeidet med å utvikle en håndbok om «Motherhood.» Det har blitt
gjennomført to erfaringskonferanser hvor kommuner fra vår region har vært invitert, og i
tillegg har det vært gjennomført en todagers workshop for kommuner som ønsker å starte
opp tilsvarende tilbud.
På bakgrunn av positive erfaringer og tilbakemeldinger fra deltagende foreldre og fagpersoner
i tilbudet til tenåringsforeldre, ønsket tjenesteområdet helse i Oppegård kommune å teste et
tilsvarende tilbud til 1. klasseforeldre. Tilbudet ble kalt «Parenthood for foreldre med barn i
1. klasse» som i denne sammenheng er et samlet gruppetilbud til både mødre og fedre.
«Parenthood for foreldre med barn i 1. klasse» ble gjennomført som en pilot på Vassbonn
skole høsten 2018 og Vassbonn og Kolbotn skoler våren 2019. Det er denne piloten som nå er
evaluert av KoRus-Øst.
Marja Leonhardt,
Spesialrådgiver, KoRus-Øst © 2019
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Evaluering av Parenthood for foreldre med barn i
1. klasse i Oppegård kommune
1 Innledning

«Tenk deg, å bli foreldre til en tenåring. Det lille barnet som litt etter litt forandrer karakter til
en du tidvis ikke kjenner igjen…» Da er det viktig å være godt forberedt på at rollen som
forelder vil endre karakter og få andre krav til seg. «Motherhood» er et program med mål om
å styrke og støtte rollen som mor til tenåringer. Programmet ble startet i Oppegård kommune
i august 2016. Det er 10-15 mødre i hver «Motherhood» gruppe. Motherhood er et pusterom
hvor mødrene møtes to timer en gang i uken over åtte uker. Fokus er ulike temaer gruppen
selv har valgt fra en temaliste ut fra eget ønske og behov. Fagpersoner inviteres inn for dialog
og kunnskapsdeling. Tilbudet er for alle mødre i målgruppen. Målet er å støtte og styrke rollen
som mor til en tenåring. Dette gjøres gjennom kunnskapsoverføring, bevisstgjøring,
refleksjon, erfaringsdeling og nettverksbygging. Tilbudet er per dags dato gratis.
I tillegg finnes «Parenthood», i Kolben kulturhus på Kolbotn. Dette er foredrag rettet mot
foreldre og andre med en relasjon til tenåringer hvor formålet er å gi kunnskap, bevissthet og
mulighet for nettverksbygging. Forskning viser at forebygging har størst effekt om man starter
så tidlig som mulig. Derfor ønsket tjenesteområde helse i Oppegård kommune seg, på
bakgrunn av «Motherhood», å tilby et tilsvarende program for foreldre til barn i 1. klasse.
Tanken var at tidligere innsats skaper bedre resultater gjennom universell forebygging rettet
mot foreldre. Det var et krav at også fedre skulle inviteres med, derfor ble det til «Parenthood
for foreldre med barn i 1. klasse» (fra nå kun omtalt som Parenthood).
Høsten 2018 ble det gjennomført en pilotgruppe på Vassbonn skole på Kolbotn. Først ble
foreldrene invitert til en brukergruppe - hvor foreldre ble spurt om hva de var opptatt av og
hvilke tema de kunne ønske seg mer kunnskap om. Fem foreldre deltok. På bakgrunn av dette
ble det utarbeidet en temaliste. Deretter ble det sendt ut en invitasjon til resten av foreldrene
om å delta i gruppen. Det var 15 foreldre som meldte seg, og tolv foreldre som ble med i
gruppen. Det var sju mødre og fem fedre. Våren 2019 ble det gjennomført en Parenthoodgruppe ved Kolbotn skole i tillegg til en ny gruppe ved Vassbonn skole.
Målet med evalueringen er å styrke og kvalitetssikre det pågående Parenthood-programmet.
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2 Metode

2.1 Kvalitative intervjuer

2.1.1 Intervjuer med foreldre
Det ble gjennomført individuelle intervjuer med fem deltakere i høstgruppen og fire deltakere
i vårgruppen. Både mødrene (N=6) og fedrene (N=3) ble intervjuet. Alle intervjuene varte
maksimalt 30 minutter. I forkant ble det utviklet en intervjuveileder som inneholdt spørsmål
om:
• forløp
• innhold
• nytteverdi av programmet
Intervjuene ble gjennomført enten ansikt til ansikt, per Skype eller telefon. Det ble gjort
lydopptak med mobil av intervjuene. Opptakene ble slettet etter transkribering og analyse.
Deltakerne ble opplyst om formålet med intervjuet og måtte undertegne en
samtykkeerklæring før intervjuet ble gjennomført. Det fremkom ingen personopplysninger og
analysen er anonymisert så godt som mulig.
2.1.2 Intervjuer med fagpersoner (referenter/ foredragsholder)
Det gjennomført Fire semistrukturerte intervjuer med fagpersoner som holdt foredrag i
parenthood-programmet, både høsten 2018 og våren 2019. Alle intervjuer ble gjennomført
via Skype eller telefon. Det ble ikke tatt lydopptak, men kun notater underveis. Fagpersonene
ble spurt om:
• metoden
• administrasjon av programmet
• atmosfæren i gruppene
2.1.3 Analyse
Alle intervjuer ble analysert etter Meuser og Nagels 2 innholdsanalysemetode, som består av
fem trinn: 1) hvis nødvendig transkribering, 2) parafrasering, 3) strukturering med stikkord, 4)
sammenligning, 5) konseptualisering.

2.2 Gjennomgang av evalueringsskjemaer

For å unngå såkalt «recall bias» (skjevhet som gjelder hukommelse, der deltakere husker
fenomener som undersøkes i forskjellig grad), i og med intervjuene ble gjennomført en tid
Meuser M., Nagel U. (2009) Das Experteninterview — konzeptionelle Grundlagen und methodische Anlage.
In: Pickel S., Pickel G., Lauth HJ., Jahn D. (eds) Methoden der vergleichenden Politik- und Sozialwissenschaft. VS
Verlag für Sozialwissenschaften
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etter gjennomføring av programmet, inngår også resultatene fra evalueringsskjemaer i
evalueringen. Disse evalueringsskjemaene ble utdelt på siste kurskveld, og samlet inn rett
etter avslutning av programmet.

2.3 Prosjektleder som informasjonskilde

Ved oppstart av evalueringen ble prosjektleder intervjuet. Intervjuet var av narrativ karakter
for å få en oversikt over programmet. I tillegg ble prosjektleder bedt om å fylle ut to
spørreskjemaer som gjaldt både høst- og vårgruppen(e) med spørsmål om organisering,
administrasjon og forløp.

3 Resultater

3.1 Individuelle intervjuer med foreldrene
3.1.1 Organisering
Påmelding

Alle informantene hadde fått en e-post fra skolen, hvor det ble informert om Parenthoodprogrammet. Ingen kunne huske hvem som var avsender av e-posten (skolen, kommunen eller
prosjektleder). De fleste foreldrene hadde hørt om Motherhood-programmet fra før, enten
via Facebook 3 eller fra en annen person. Fire foreldre nevnte at de hadde hørt om Parenthood
på et foreldremøte på skolen. Ingen kunne huske hvordan de meldte seg på – om det var via
e-post, Facebook eller en påmeldingslenke. Det ble nevnt fire ganger at informasjon i e-posten
ikke var tilstrekkelig og at informasjon manglet. Den eneste årsaken til at foreldrene meldte
seg på, var at de hadde hørt om Motherhood fra før, og syntes det var spennende at et
lignende tilbud var tilgjengelig for foreldre med barn i 1. klasse.
Forløp

Meninger om hyppigheten av møter (aktuelt en gang i uka) var veldig forskjellige. Forslagene
strekker seg fra «greit med en gang i uka», «hver andre uke» til «en gang i måneden». Alle
respondentene hadde deltatt på minst seks møter. Seks personer sa at de hadde
vanskeligheter med å finne barnevakt, særlig de som er aleneforeldre. Med positivt fortegn
var det nevnt at når man møtes en gang i uka vokser gruppen sammen, og det skaper en trygg
atmosfære. Når det gjelder antall møter totalt, ville de fleste foretrekke å møtes minst åtte til
ti ganger. Alle ønsket seg mer påfyll etter at programmet var avsluttet. Angående tidspunkt
(aktuelt kl. 19-21) mente de fleste først at det var for lite tid, men vurderte på slutten av
intervjuet at det egentlig var greit med to timer per møte. Alle var veldig fornøyde med
3

https://www.facebook.com/Motherhood-Oppegård-Kommune-1910237479289325/

6

lokalene og servering av kaffe eller te. Dette skapte en koselig og trygg atmosfære. Alle
opplevde at de var blitt ivaretatt og inkludert som en del av gruppen, og rapporterte at
atmosfæren i gruppen på møtene var veldig positiv. Det hadde å gjøre med at det var frivillig
å delta, at gruppen var så liten (åtte til tolv personer) og «man følte seg veldig privilegert.» Tre
personer nevnte at de i begynnelsen var litt sjenerte og synes det var ubehagelig å snakke om
personlige eller såre temaer, men det gikk bedre når man ble bedre kjent. Også gruppereglene
(det ble nevnt taushetsplikt, respekt for hverandre, la én snakke ferdig, komme tidsnok) ble
vurdert som nyttige. Fem personer savnet mer diskusjon blant deltakere og en oppsummering
etter hvert tema, for eksempel ved å diskutere hvordan man kunne bruke kunnskapen i praksis
til neste gang. Noen nevnte et ønske om en diskusjonskveld – moderert – uten faglig påfyll.
Alle vurderte fagpersonene og foredragsholderne som veldig kompetente og flinke.
Målgruppe

Alle informantene syntes det var nyttig at Parenthood er for både mor og/eller far, og at det
er fint med en blanding. En far mente det er fint om fedre spesielt oppfordres til å delta. De
foreldrene som var i gruppe med foreldre fra samme skole syntes det var greit fordi «da har
du blitt enda bedre kjent med andre foreldre fra ditt barns skole», og foreldrene som var på
gruppe med foreldre fra andre skoler mente at det var bra fordi man da fikk et annet
perspektiv, og man lettere kunne «åpne» seg fordi man ikke kjenner hverandre. Alle mente
det var godt at det kun var for 1. klasseforeldre – da alle var i samme situasjon. De fleste syntes
det var greit at mor og far kunne bytte på å delta dersom en av dem ikke kunne komme. Det
hadde blitt diskutert på oppstartkvelden om det skulle være mulig. Det ble opplevd som
negativ at par deltok på programmet, da dette ofte førte til en dialog mellom mor og far. Fire
personer nevnte at de som deltok i programmet allerede var veldig engasjerte foreldre og at
de som egentlig trenger Parenthood mest, ikke var tilstede. De foreslo at Parenthood skulle
være obligatorisk for alle foreldrene med barn på 1. trinn.
Administrering
Alle informantene roste gruppelederen og administreringen av prosjektet. Gruppeledelsen ble
vurdert som ryddig, profesjonell, kompetent, motiverende og inkluderende. Det ble opplevd
positivt å ha Facebook som kommunikasjonsverktøy – selv om en person opprinnelig ikke var
på Facebook. Det fungerte mye bedre enn e-post som ble brukt tidligere. Facebook ble vurdert
som grei informasjonskanal, men ikke til beskjeder som hastet – da hadde det vært bedre men
en SMS. På Facebook ble det lagt ut forberedende informasjon til hvert møte og utdypende
informasjonskilder. I begynnelsen opplevde fem personer at informasjonen var litt rotete på
Facebook, men det ble bedre etter hvert. Alle respondentene ville satt stor pris på et
foreldrenettverk som bygger på programmet og gir faglig påfyll.
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3.1.2 Innholdet

Oppstartskvelden

Meningene om oppstartskvelden, hvor deltakere kunne velge tema for de neste kveldene var
delt. Fem personer vurderte det som veldig nyttig fordi det var viktig å finne en konsensus om
forløp og innhold av de neste møtene – «da får man litt eierskap til ting», men også for å skaffe
en trygg ramme, sette regler og bli kjent med hverandre. Mens de andre fire syntes at man
godt kunne «spare» oppstartskvelden og heller velge temaer, informere om regler etc. på
Facebook før oppstart.
Temaliste

Alle var fornøyd med temautvalget. Ingen savnet noen tema på lista, delvis fordi de ikke hadde
noen forventninger og var nysgjerrige på alt, og delvis fordi de syntes at det var et godt utvalg
som dekket de viktigste temaene for 1. klasseforeldre. Andre syntes det var vanskelig å
prioritere temaer fordi alt var relevant og interessant. Syv personer nevnte spesielt temaet
seksuelle overgrep/seksualitet som særlig nyttig. Også temaet «mindfulness» var nevnt flere
ganger som særlig nyttig.
Forventninger

De fleste hadde ingen konkrete forventninger til programmet. Flere var forundret over at
programmet var lagt opp til maks tolv personer, og var veldig takknemlige for å kunne delta.
Noen nevnte at de også var forundret over at programmet ikke hadde noen venteliste og at
det ikke var mer populært.
3.1.3 Nytteverdi
Åtte av ni følte at de hadde lært masse nytt og mente det er bra å få mye informasjon så tidlig
som mulig – allerede når barnet går i 1. klasse. De opplever at man da føler seg tryggere, og
kan møte/håndtere konflikter og utfordringer bedre. «Jeg har fått med meg en god verktøykasse». Det ble positivt vurdert at det ikke bare var teori, men at også erfaringsdeling var en
viktig del. Alle foreldrene diskuterte temaene, tanker og erfaringer fra gruppen med andre i
sitt miljø – de fleste med partneren, men også med venner. Tre nevnte at det var veldig nyttig
å lære hvordan man kan være oppmerksom på den gode samtalen. De fleste deltakerne er,
etter de åtte temakveldene, fortsatt i kontakt med hverandre og nevner at programmet er bra
for nettverksbygging. Dessuten er terskelen for å ta kontakt med andre foreldre for å diskutere
utfordringer lavere hvis man har vært sammen på Parenthood. Også «selvrefleksjon» var noe
deltakere lærte og bruker i hverdagslivet. Å oppleve/erfare at andre foreldre har samme
utfordringer, ble nevnt som nyttig av flere. Flere nevnte også at det er fint at tilbudet kommer
fra kommunen.

8

3.2 Individuelle intervjuer med fagpersoner

3.2.1 Organisering
To av informantene deltok i både høst- og vårgruppen. Alle fagpersonene var veldig fornøyde
med administrering og organisering av prosjektet. Det som var tilgjengelig av fasiliteter
(lokaler, presentasjonsverktøy etc.) var passende. De opplevde det som positivt at
prosjektleder var tilstede hele tiden og innledet og avsluttet kveldene. Prosjektlederen var
allerede godt kjent med deltakerne og kunne skape en dialog mellom deltakerne og
foredragsholderne hvis det gikk for tregt. Alle informantene mente at tidspunktet (kl. 1900)
var greit, men at det kunne ha vart lengre – ca. 2,5 timer, evt. med en liten pause. De mente
det var viktig at foreldrene fikk litt tid med hverandre for å diskutere det de hadde hørt i
foredraget. Alle var enige i at det er en positiv ting at foreldrene kunne velge temaer på
oppstartskvelden. Det gir en mulighet for relevante temaer og en større nytteverdi. Videre var
det nevnt (n=3) at det er en fordel at programmet er frivillig, og at foreldrene selv valgte å
delta. Det skaper et godt engasjement blant foreldrene.
3.2.2 Metode
Tre informanter foretrekker at det ikke benyttes Powerpoint til å formidle informasjon og
enkle verktøy, men heller bruker metoder som bilder, dikt, rollespill eller historier for å
invitere foreldrene til dialog. Tre beskrev det som veldig nyttig at gruppen var så liten (ca. åtte
til ti personer). Foreldrenes utfordringer og problemer er svært individuelle, og en liten gruppe
gjør det enklere å gå nærmere inn på disse. En foretrekker å snakke med en større gruppe –
minst 15 personer. Alle informantene opplevde det som vanskelig at ett par deltok i gruppen,
fordi deres interne dialog ble dominerende.

3.3 Prosjektleder som informasjonskilde

Fem uker før oppstart av Parenthood fikk foreldrene
informasjon på et møte på skolen. Fire uker før
oppstart opplyste Oppegård kommune om
Motherhood- og Parenthood-programmet, gjennom
en artikkel i lokalpressen (faksimile) 4 . Tre uker før
oppstart sendte skolen en invitasjon via e-post til alle
1. klasseforeldre ved pilotskolen. Prosjektleder hadde
også forberedende møter med skolen om piloten. På
våren sendte begge involverte skolene ut invitasjon
med link til film 5 fra høstens pilot ca. tre uker før

Publisert på Østlandet Blad 11.09.2018, kl 0945 https://www.oblad.no/motherhood/parenthood/nyhet/nytt-tilbud-til-1-klasseforeldre-pa-vassbonn-meld-degpa-parenthood/s/5-68-483223
4

5

https://www.youtube.com/watch?v=M1P9Lt-icpQ
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oppstart. Påmelding ble gjort på e-post. Til pilotgruppen på høsten meldte 13 personer seg
på, hvorav fem fedre. I vårgruppen var det tolv personer, hvorav tre var fedre. Det er ikke gjort
registreringer av oppmøtet. Noen meldte ifra at de ikke kunne komme enkelte kvelder, men
alle deltok gjennom hele gruppeforløpet. De fikk også tilbud om å sende partneren, dersom
de selv ikke kunne delta, og noen benyttet seg av det. Dersom ingen kunne delta, måtte de gi
beskjed om det. Det gjorde de via facebook-gruppen, Messenger, e-post eller SMS til
prosjektlederen. Tidsbruk per møte (kveld) til forberedelse, gjennomføring i lokalet, handling,
påminnelse til deltakerne og fagpersonene, oppfølging av økonomi og evaluering var ca. fire
timer.

3.4 Gjennomgang av evalueringsskjemaer

Innholdet i evalueringsskjemaene stemmer mest overens med intervju av foreldrene. Alle
syntes at Parenthood er et veldig spennende og nyttig tilbud. Prosjektet er velorganisert. De
fleste ønsker seg mer enn åtte temakvelder, eller minst en oppfølging to ganger i året etter
avsluttet gruppe. I motsetning til i intervjuene oppga alle at å møtes 2 timer hver gang hadde
vært passe. Bare en person ønsket seg mer tid. Alle var veldig fornøyd med forløpet av
kveldene, temautvalg (en person ønsket seg en kveld med tema ernæring) og prosjektleder.

4 Oppsummerte anbefalinger og forslag
•

•
•

•
•

•

Mer tid: Avholde møtene på ca. 2,5 timer, evt. med en liten pause. Begynne med en liten
oppsummering fra forrige møte og en diskusjon om hvordan det har gått og om de har
hatt nytte av det de lærte forrige gang.
Ny regel: Tydeliggjøre at Parenthood er ment for både mor og far, men ikke for par. Det
er lov å bytte på hvem som kommer (en gang kommer mor, en annen gang kommer far).
Barnepass: Å tilby barnepass mens møtene pågår, kan være med å øke deltakelsen for
foreldrene og spesielt aleneforeldre. Samtidig kan det være en mulighet å flytte møtene
til et tidligere tidspunkt.
Invitere spesielt fedre: Sende ut en invitasjon spesielt til fedre, eller lage et «Fatherhood»
program.
Reklame:
o Skrive om Parenthood på skolens nettsider.
o Involvere helsestasjon: gjøre oppmerksom på programmet ved småbarnsundersøkelser ved helsestasjon.
o Produsere informasjonshefter og distribuere de ved kommunale arrangementer.
Gjenforening: Samle deltakerne hvert halvår etter avslutning – gjerne med tema og/eller
diskusjon om hvordan det har gått siden sist: Har de hatt nytte av «verktøyene»? Hva har
vært nyttig? Hva ønsker de mere av?
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•

•

Nå ut til mindre «engasjerte» foreldre:
o Involvere skolen i større grad – lærere, helsesøster (red: helsesykepleier), ansatte
på SFO – de kan eventuell påpeke hvem av foreldrene som spesielt har behov for
å delta i programmet.
o Sende en personlig e-post/ SMS via skolen, noe som kan skape mer forpliktelse enn
hvis det står «Kjære foreldre… .»
o Lavterskeltilbud: Lage informasjonsvideosnutter om temaer som har vært
diskutert i Parenthood (kanskje på ulike språk) og dermed gjøres informasjonen
tilgjengelig for flere, for eksempel på skolens nettside eller gjennom helsestasjonen.
Åpen kveld: Invitere alle barneskoleforeldre til en åpen kveld en gang hver måned, med
et tema som man kan stemme over på nett (Facebook/skolens nettside/Oppegård
kommunes nettside), 2 uker i forkant.

5 Konklusjon

Parenthood for foreldre med barn i 1. klasse vurderes som et godt administrert og vel
gjennomført tilbud med stor nytteverdi for deltakerne. Det anbefales å opprette et slikt tilbud
også i andre kommuner. En god samarbeidspartner for programmet kan være helsestasjonen.
Videre kan det utvikles videosnutter med de viktigste temaene (seksualitet, mindfulness og
foreldrerollen) – også på flere språk (for eksempel polsk, urdu, arabisk og somali), som et
lavterskeltilbud. Disse videoene kan distribueres via familievernkontoret, helsestasjonen,
skoler, NAV o.l.
For å evaluere prosessen videre anbefales det å gjennomføre et fokusgruppeintervju med
foreldrene som deltar i høstgruppen 2019 og i vårgruppen 2020.
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