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The Incredible Years® 

 

 

 

 

 

Ressursforbruk i drift av DUÅs skole- og barnehageprogrammet  
 

Nye gruppeledere innen Skole- og barnehageprogrammet skal motta veiledning 

mellom hver workshop i de to første gruppene sine; dvs. 6 veiledninger.  

 

Erfaringene viser at gruppelederne trenger en dag til forberedelse i forbindelse med 

hver workshop og en dag til etterarbeid (gjennomgang av skrifteige oppgaver, kontakt 

med deltakerne mellom samlingene, etc).  

 

Dette innebærer at total ressursbruk for gruppeledere er 6 dager per måned, som 

innebærer 30 % stillingsandel (gjennomsnittlig 1 ½ dag pr uke). 

 

Etter gjennomført kursforløp med 7 oppfølgingsveiledninger; legges det opp til varig 

kvalitetssikring av tilbudet via en veiledningsdag per halvår.  

 

Det påløper driftsutgifter knyttet til kopiering av materiell, til små 

oppmerksomheter/klistremerker, kaffe, frukt og eventuell lunsj til workshopdagene. 
 

 

Oppstartspakke for Skole- og barnehageprogrammet 

Opplæringsenhetene (PPT, etc) med underskrevet implementeringsavtale med DUÅ-

Norge, UiT får tilgang til følgende materiell så lenge programmet benyttes:  

 Brukerhåndbok for gruppelederne (manual)  

 Videosett med 7 DVD-plater (samlet ca. 7 timer)  

 A3-poster med grafisk fremstilling av «Læringspyramiden»  

 A3-poster med «Avslapningstermometer» 

 Gruppesett á 20 bøker av lærerboka – «Hvordan fremme sosial og 

emosjonell kompetanse hos barn». (ISBN 978-82-05-32982-9). Forfatter 

C. Webster-Stratton. Bøkene er til utlån for skoler/SFO/barnehagene 

som deltar i opplæringen og gjenbrukes fra gruppe til gruppe.  
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Ressursforbruk der PPT eller annen støtteenhet 

leverer Skole- og barnehageprogrammet    

 

PPT kan ha opplæring i flere enheter samtidig, men da må det settes av 2 x 30 % stilling 

til hver gruppe.   

    Antall Pris Sum 

Oppstartskostnader     

 Innkjøp av kamera m/avspillingsmuligheter  1 7.000 7.000 

 Forbruk av A2 flip-overblokker m/lim bak   1 1.200 1.200 

 Assorterte leker (til bruk i øvelsene)   2.000 2.000 

SUM      10.200 
 

 Løpende driftskostnader per gruppe    

 Forbruksmateriell til videoopptak   50 100 5.000 

 Kopiering av materiell   7 200 1.400 

 Permer, papir, belønningsmateriell, forefallende 1 3.500 3.500 

 Lønn (2 x 30 %-stilling m/sos.kostnader)   2 200.000 400.000 

SUM      409.900 
 

 

Eksempel på ressursforbruk for skoler/SFO eller barnehager som mottar 

programmet 
 

Eksemplet er utarbeidet for en skole/barnehage med 20 ansatte som 

mottar opplæringen   

 

    Antall Pris Sum  

Kostnader i forbindelse med selve kurset      

 Vikarutgifter 20 stk vikarer?  7 25.000 175.000  

 Innkjøp av kamera m/avspillingsmulighet  1 7.000 7.000  

 A2 flip-overblokker med lim bak   1 1.200 1.200  

 Leker (til bruk i øvelsene)   2.000 2.000  

 Mat/ kaffe/ forfriskninger til deltakerne  7 1.200 8.400  

 Bøker til personalet for bruk etter selve opplæring 8 480 3.840  

SUM      195.440  

 

Løpende driftskostnader per år etterpå    
 

 Forbruksmateriell til videoopptak  50 100 5.000  

 Kopiering av diverse papirer  7 300 2.100  

 Permer, papir, belønningsmateriell, forefallende 

kostnader 1 3.500 3.500 

 

SUM      10.600  

 


