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Sertifiseringsrutiner innen programmet 
Dinosaurskole i smågrupper 
 

Dere oppfordres til å levere/ sende inn videoopptak m/utfylte sjekklister 
og selvrefleksjonsskjema til mentor på vei frem mot sertifisering. Dette 

er ikke en del av selve sertifiseringen, men mentor vil da kunne gi dere spisset veiledning og 
råd på veien frem mot tilfredsstillende opptak. Dere selv vil sammen med DUÅ-veileder og 
mentor kunne vurdere når tid dere er klare til å sende inn sertifiseringsopptak og søke 
sertifisering. Spør mentor eller DUÅ-veileder hvis dere lurer på noe. 

Fra The Incredible Years (IYs) hjemmeside: Beskrivelse av sertifiseringsrutiner 
Gå til fanen “Small Group Dinosaur Certification Steps and Application” . Rutiner og skjema kan bli 
endret; så forhold dere alltid til skjemaene direkte via IYs og DUÅs hjemmeside og ikke til papirskjema 
eller lagrede kopier. Noen skjema er interaktive på nett og kan skrives direkte inn i, - før utskrift. 

En kort norsk beskrivelse av forutsetningene for sertifisering: 
De fleste av undernevnte skjema finnes i norsk utgave i manualen. Disse er for daglig bruk eller som 
kladd til sertifiseringspapirer.   

 Gjennomført 3 dagers grunnopplæring/ workshop i programmet. 
 Fullført minimum to helt gruppeforløp (18 - 22 samlinger) som sentral gruppeleder i 

gjennomføring av hele programmet (de fleste bruker 3 - 4 gruppeforløp). 
 Gruppestørrelsen må være minimum 4 barn for å kunne brukes til sertifisering. 
 Deltatt jevnlig på veiledning med DUÅ-veileder og mentor. Minimum syv veiledninger. 
 Utfylt skjema med personopplysninger, E-postadresse etc: Engelsk skjema  
 1-siders egenpresentasjon og søknad om sertifisering. Se beskrivelse under fanen 

“Small Group Dinosaur Certification Steps and Application”.   
 Utfylt skjema om utdanning, praksis og om egen arbeidsplass: Engelsk skjema 
 Sjekkliste fra manual s. 59 - 129 som viser gjennomføring av alle samlingene og alle 

temaene i programmet. Engelsk utgave under fanen: Agendas and Checklists for Small 
Group Dina Program 

 2 egen- og 2 kollegaevalueringer: Norsk utgave i manualen s. 150 – 153, Engelsk 
utgave 

 Anbefalelsesbrev fra to overordnede som kjenner ditt arbeide innen De Utrolige Årene 
generelt og Dinosaurskole i smågruppe spesielt.  

 Evalueringsskjema fra foreldre til barn som har mottatt programmet: Norsk utgave i 
manualen s.188 - 193. Foreldrene skal selvfølgelig bruke det norske skjemaet og fylle ut 
på norsk. Norske skjema kan sendes til USA. Send alle evalueringene fra to grupper.  

 Videovurdering for sertifisering blir fullført i Norge. Det vil si at selve videoopptakene ikke 
trengs sendes til USA. En norsk mentor skriver rapport etter godkjent videomateriale og 
denne sendes direkte til USA. Sertifiseringskandidaten får kopi av rapporten.  

Skriftlig materiale skal du selv sende direkte til The Incredible Years i Seattle, USA: adresse. 
Dvs. at alt dette materialet må være på engelsk (unntatt foreldreevalueringene). Vent med 
innsending av papirmaterialet til USA til etter at mentor har godkjent videomaterialet for 
sertifisering. Send da det fullstendige papirmaterialet samlet.  

Ved innsending av sertifiseringsvideos til mentor:  
Det mest vanlige er å sende opptak fra to fullstendige samlinger. Det skal ikke være 

redigerte/utvalgte sekvenser. Det ene opptaket definerer du som hovedopptak, mens det andre 
supplerer med sentrale opplysninger som ikke fremkommer på hovedopptaket. Det skal ligge 
ved en kort beskrivelse av den aktuelle gruppen + utfylt sjekklister for gruppeprosessene i 
opptakene; skjema i manualen på s. 137 - 142. Skriver kommentarer i margen i tillegg til 
avkrysninger. Send også med utfylt selvevalueringsskjema fra manualen s. 150 – 153 for de 
konkrete videoene som sendes inn. Disse sjekklistene kan ligge ved videoene på norsk, men 
selvevalueringene må også oversettes til engelsk og vedlegges i materialpakken til USA jfr. 
ovennevnte beskrivelse. 

Lykke til!   

http://incredibleyears.com/certification-gl/small-group-therapy-certification/
file://homer.uit.no/olo008/My%20Documents/smallgroup-dina-cert-application.pdf
http://incredibleyears.com/certification-gl/small-group-therapy-certification/
file://homer.uit.no/olo008/My%20Documents/BackgroundQ_SGD.pdf
http://incredibleyears.com/download/resources/child-pgrm/checklists-dina-sm-group(2).pdf
http://incredibleyears.com/download/resources/child-pgrm/checklists-dina-sm-group(2).pdf
file://homer.uit.no/olo008/My%20Documents/iy-peer-self-eval-form_child-sm-group-leader(2).pdf
file://homer.uit.no/olo008/My%20Documents/iy-peer-self-eval-form_child-sm-group-leader(2).pdf
http://incredibleyears.com/about/contact/

