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Til 

- Kommuner og organisasjoner som benytter DUÅs barneprogram  

 Dinosaurskole i klasserom, SFO barnehage 

- Andre det måtte vedkomme 

 

Angående opplæring i DUÅs barneprogram Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage 

Implementering av programmet forutsetter at personalet først har vært gjennom opplæring i DUÅs 

skole- og barnehageprogram og har integrert arbeidsmodellene i organisasjonen. Bruken av De 

Utrolige Årenes universalfremmende barneprogram; Dinosaurskole i klasserom, SFO og 

barnehage har økt mye de siste årene og er tatt i bruk i mange skoler/SFO og barnehager i en rekke 

norske kommuner. 

 

For å sikre god implementering, vil programmet alltid trenge god forankring i egen kommune 

og i egen organisasjon. Det vil si at det bør finnes et lokalt implementeringsteam for DUÅ i 

kommuner og organisasjoner som benytter programmet, samt at kommunen/organisasjonen 

legger til rette for at gruppelederne blir sertifiserte (jfr. søknad om oppstart).  

 

Når en kommune/organisasjon har sertifiserte gruppeledere; ønsker DUÅ-sentralt/ UiT i samarbeid 

med kommunens-/organisasjonens ledelse å velge ut godt egnede kandidater for videreutdanning 

som lokale DUÅ-veiledere. Dette er en målrettet veilederutdanning av begrenset omfang, som skal 

støtte nye DUÅ-gruppeledere i sin organisasjon, eller i sin kommune via å tilby jevnlig veiledning 

i små grupper; 2 – 4 personer. For at kommuner/organisasjoner som allerede driver Dinosaurskole 

i klasserom, SFO og barnehage i noen av sine enheter, skal kunne implementere programmet i nye 

enheter; vil de trenge minst en lokal DUÅ-veileder innen programmet. De vil også trenge en 

skriftlig plan og en avtale med DUÅ-sentralt for hvordan denne/disse ressursen(e) skal benyttes.  

 

Planlagte workshops 2016: 

 Vår/sommer: Supplerende opplæring for nye gruppeledere i skoler/SFO og 

barnehager som allerede driver Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage  

 Vår/sommer: Implementering i nye barnehager eller skoler/SFO i kommuner som 

allerede har egne sertifiserte DUÅ-veiledere eller som har startet opplæring av nye 

kandidater i løpet av 2015 

Kommuner som driver Dinosaurskole i skoler/SFO/barnehager og som ønsker å utvide til 

flere enheter, men mangler DUÅ-veileder; vil kunne søke om opplæring fra våren 2017 med 

utøvelse av programmet fra høst 2017. Utvidet implementering forutsetter at kommunen har 

egne DUÅ-veiledere under utdanning og i veiledning før opplæring av nye enheter kan starte. 

Helt nye kommuner som ønsker å starte med programmet Dinosaurskole i klasserom, SFO og 

barnehage, vil kunne søke om opplæring våren 2017 med oppstart fra høst 2017. Se søknad 

om oppstart på DUÅs hjemmeside.  Ved inngått implementeringsavtale; vil de få tilgang til 

DUÅ-veileder og mentor fra DUÅ-sentralt/UiT ved oppstart, men må samtidig utarbeide en 

plan for hvordan de skal forankre programmet i egen kommune og organisasjon fremover.   

  

http://dua.uit.no/wp-content/uploads/2013/10/S%C3%B8knad-og-sp%C3%B8rreskjema-om-Dinosaurskoleprogram-i-organisasjonen.pdf
http://dua.uit.no/wp-content/uploads/2013/10/S%C3%B8knad-og-sp%C3%B8rreskjema-om-Dinosaurskoleprogram-i-organisasjonen.pdf
http://dua.uit.no/wp-content/uploads/2013/10/S%C3%B8knad-og-sp%C3%B8rreskjema-om-Dinosaurskoleprogram-i-organisasjonen.pdf
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Lokalisering av workshops for nye gruppeledere i 2016 er ikke fullstendig fastlagt ennå, men vil 

bli arrangert mellom påske og sommerferie,- og fortrinnsvis regionalt ut fra innmeldt behov. 

Publisering av nye workshops vil skje på DUÅs hjemmeside http://dua.uit.no/   

 

DUÅ-sentralt vil arrangere opplæring for nye DUÅ-veiledere innen Dinosaurskoleprogrammene 

høsten 2016, med påfølgende veiledning og oppfølging av disse. Opplæring og veiledning dekkes 

av DUÅ-sentralt/UiT; mens tidsbruk til veilederrollen dekkes av egen kommune. Vi håper at flest 

mulig av kommunene/organisasjonene som driver Dinosaurskole i dag; vil fremme gruppeledere 

for sertifisering tidlig i 2016 og legge til rette for at noen av disse kan starte opplæring som DUÅ-

veiledere samme høst. 

 

Jfr. inngått implementeringsavtale; vil mentorer fra DUÅ-sentralt serve alle skoler, SFO og 

barnehagene med temabaserte veiledninger så lenge de benytter programmer fra DUÅ.  

 

Hvis dere har spørsmål om ovennevnte problemstillinger eller annet angående Dinosaurskole i 

klasserom, SFO og barnehage; så kontakt vår medarbeider Ellen Lundblad, RKBU Nord på e-post: 

ellen.lundblad@uit.no eller tlf. 77 64 58 68, Eva Schaathun, RKBU Vest på e-post: 

Eva.Schaathun@uni.no eller tlf. 55 58 86 76 eller undertegnede.  
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