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Ressursbruk i foreldreprogrammene 
 

Foreldrekurset avholdes i et rom med stoler (uten bord) i hestesko, med skjerm/lerret (for 
visning av vignetter).  Det må være god plass mellom skjerm/lerret og hesteskoen slik at 
øvelser/rollespill kan avvikles her. På hvert kurs er det to gruppeledere til stede. Det skal 
også læres opp en tredje gruppeleder slik at en har vikar-ressurs tilgjengelig. Mellom hvert 
gruppemøte ser gruppelederne på opptak av foregående gruppe, tar en telefon til hver av 
barnas foresatte og forbereder neste møte. Det å drive foreldregruppe krever rundt 40 % av 
en full stilling for hver av de to gruppelederne.    
 
Foreldrekurset varer 12-18 uker (Universalkurset 7 uker). 
 

Foreldreprogrammet, tar utgangspunkt i to gruppeforløp per år. 

 Antall Pris Sum  
 

    

Kamera og avspillingsmuligheter 1 7.000 7.000 

Flip- over 1 ca 1.000 1.000 

Leker (til øvelser/ rollespill, og barnevakt)  ca 2.000 2.000 

  SUM 10.000 

Løpende driftskostnader per år    
    

Driftskostnader for videoopptak 50 100 5.000 

Kopiering av materiell 2 1.000 2.000 

Materiell,papir,belønning, flip-over, 
permer 

2 1.500 3.000 

Utgifter til barnepass/transport 24 400 9.600 

Mat/ kaffe/forfriskninger 24 200 4.800 

Lønn (2 x 40% stilling) a 400000,- 2 160.000 320.000 

Foreldreveiledningsbøker  16 379 6.064 

2 gruppeforløp per år  SUM 350.464 
    

(2 DVDer per kveld, disse er ganske dyre, men kan spole over gamle DVDer å bruke igjen) 

(700 stk kopier per gruppeforløp, farget papir koster mer) 

(Klistremerker til belønning, papir til kopiering, 2 flippoverblokker per gruppeforløp, 
permer til alle foreldrene) 

(200 kr timen a 2 timer per gang- 24 kvelder i løpet av et år) 

(Frukt, kjeks, kaffe/te blomster og noe ekstra til avslutningen) 

(Lagt inn både gjennomføring, for- og etterarbeid til gruppene, 2 x 40 % stillinger over et 
helt år, kan muligens reduseres litt) 

(8 foreldreveiledningsbøker per gruppe i gjennomsnitt) 
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For ansatte i organisasjoner med godkjent etableringsavtale med DUÅ, (etter utfylt 
søknadsskjema og inngått samarbeidsavtale) er det ingen kursavgift ved deltakelse på tre- 
dagers kvalifiserende opplæring/workshop. Organisasjonen må selv dekke eventuelle reise- 
og overnattingsutgifter i forbindelse med deltakelse på opplæringen.  
 
DUÅ dekker kostnadene og gir tilgang til en OPPSTARTSPAKKE bestående av: 
 

 Gruppelederhåndbok (manual) + DVDer 
 

 A3-poster av foreldrepyramide 
 

 Foreldreveiledningsboka De utrolige årene – en foreldreveileder til gruppelederne 
som deltar på opplæring/workshop 
 

 Foreldreveiledningsboka De utrolige årene – en foreldreveileder til foreldre ved første 
foreldregruppe + 2 eks av lydboka som merkes og lånes ut til foreldre som vil profittere 
på lydbok 

 
Organisasjonen har tilgang til oppstartspakken så lenge programmet benyttes.  
 
Fra og med andre gruppe må organisasjonen dekke bøker til foreldre selv. Supplerende 
lydbøker kan bestilles etter behov fra DUÅ-sentralt, UiT uten kostnader.  
 
Organisasjonen må selv bære utgifter til utstyr som kamera og -avspiller, flip-overe, leker, 
etc. Deretter må organisasjonen påregne løpende driftsutgifter som utgjør lønn til 
gruppeledere, materiell i tilknytning til drift (belønninger, klistermerker, drift av 
opptaksutstyr, kopiering av materiell og eventuelt annet materiell). I tillegg kommer 
eventuelle utgifter til barnepass/transport. 
 
Brosjyrer, plakater, lydbøker og diverse småartikler (penner, blokker o.l) dekkes av DUÅ-
kontoret. Kan bestilles på E-post eller telefon. 
 
 
Veiledning og kurs fra DUÅ-sentralt, UiT koster ingenting, men organisasjonene må dekke 
eventuell utgifter til reise og opphold for sine ansatte. Konferanser og fagdager fra DUÅ-
sentralt, UiT vil ha en begrenset deltakeravgift. 


