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Viktig orientering angående implementering av De Utrolige Årenes (DUÅ)
Skole- og barnehageprogram høst 2014:
DUÅ Skole- og barnehageprogram er et forebyggingsprogram som retter seg mot barn i
alderen 3 – 8 år. DUÅ Norge har valgt å implementere programmet som et
universalforebyggende tiltak, som også er i tråd med helse- og utdanningsmyndighetenes
signaler. Som universalforebyggende tiltak skal programmet gis som fullintervensjon (også
omtalt som skole- og barnehageomfattende implementering), dvs. at hele ansattegrupper i
skoler og barnehager mottar opplæring i programmet samtidig.
Datainnsamlingen i forbindelse med evalueringen av Skole- og barnehageprogrammet
avsluttes juni 2014. Skoler og barnehager som både har deltatt i forskningen og mottatt
opplæring i programmet, har gjennomført opplæringen som fullintervensjon. Etter at
datainnsamlingen avsluttes juni 2014 skal fortsatt programmet fra høst 2014 gis som
fullintervensjon i skoler og barnehager. Analyser av datamaterialet er allerede påbegynt og
fremtidige publikasjoner på forskningsresultater vil derfor bare knyttes til fullintervensjons
implementering av programmet.
Opplæring gitt som fullintervensjon i skolen innebærer at alle ansatte 1. – 3. klassetrinn,
inkludert ansatte i SFO eller i AKS og rektor, mottar felles opplæring gjennom 6 hele
kursdager/workshops i løpet av et skoleår eller over en periode på 8 – 10 mnd.
Opplæringen i skolen kan også gis til alle ansatte 1. – 7. klassetrinn, men med tilpasninger til
4. – 7. klassetrinn. Opplæring gitt som fullintervensjon i barnehagen innebærer at alle
ansatte i barnehagen, inkludert styrer, mottar felles opplæring gjennom 6 hele
kursdager/workshops i løpet av et barnehageår eller over en periode på 8 – 10 mnd. Det er
viktig at man går i gang med opplæringen på høsten i forbindelse med oppstarten av et
skole- eller barnehageår og avslutter opplæringen i løpet av våren etter.
En opplæringsgruppe bør ikke overstige flere enn 20 deltakere. Ved større skoler og
barnehager hvor ansatte gruppen vil overstige 20 deltakere, kan man planlegge alternative
opplæringsløp som for eksempel å kjøre to parallelle mindre opplæringsgrupper i løpet av 1
år, eventuelt planlegge fullintervensjons implementering over to år. Alternative
opplæringsløp skal skisseres i «søknadsskjema om etablering av DUÅ i skoler og
barnehager» og deretter avtales nærmere med DUÅ-kontoret.
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Fullintervensjonsimplementering av programmet, innebærer at grunnopplæringen i
programmet gis som 6 hele kursdager/workshops1 og totalt utgjør 42 timer, samt at mellomog oppfølgingsveiledninger gis i tråd med «Manual for mellom- og oppfølgingsveiledninger i
Skole- og barnehageprogrammet».
Viktigste endring fra høst 2014 er i forhold til utgiftsdekning av bøker i forbindelse med
opplæring. Skoler, SFO og barnehager som har mottatt opplæring under forskningsperioden
(2009 – 2014) har fått dekt 60 % av utgiftene til innkjøp av bøker til ansatte. Fra og med
høst 2014 vil modell for utgiftsdekning av bøker i forbindelse med opplæring i Skole- og
barnehageprogrammet bli mer lik modellen for utgiftsdekning av bøker i
foreldreprogrammene.
Hver organisasjon (f. eks. PPT eller annen kommunal enhet) som planlegger fullintervensjons
opplæringer i skoler og barnehager, vil få dekt utgiftene til et klasse- eller gruppesett på 20
bøker. Bøkene forblir i organisasjonen som står ansvarlig for opplæringen og som skal tilby
opplæringen i skoler, SFO og barnehager, slik at et klasse- eller gruppesett på 20 bøker må
planlegges gjenbrukt fra en opplæringsgruppe til neste opplæringsgruppe.
Organisasjoner som allerede er i gang med opplæringer i skoler, SFO og barnehager og nye
organisasjoner som skal i gang med opplæringer fra høst 2014, kan nå søke DUÅ om å få
dekt utgiftene til ett klasse- eller gruppesett med bøker i forbindelse med oppstart av neste
opplæringsgruppe. Organisasjoner som planlegger å kjøre to eller flere opplæringsgrupper
parallelt, kan søke om få dekt to gruppesett med bøker. Søknad om å få dekt utgifter til
klasse- eller gruppesett med bøker sendes pr e-post til: marita.jensen@uit.no eller telefon
77645868.
Skoler og barnehager som skal motta opplæringen oppfordres i tillegg til å kjøpe inn et
tilstrekkelig antall med bøker til egen skole, SFO eller barnehage, slik at vedlikehold og
videreføring programmet etter endt grunnopplæring kan ivaretas (f. eks for utlån til
nyansatte og vikarer).
Et klasse- eller gruppesett med bøker kommer i tillegg til øvrig materiell som inngår i en
oppstartspakke med materiell til nye organisasjoner som etablerer DUÅ Skole- og
barnehageprogram. Ved eventuell avvikling av DUÅ-tilbud i organisasjonen skal klasse- /
gruppesett med bøker i likhet med øvrig DUÅ-materiell leveres tilbake til DUÅ Norge.
For spørsmål; ta kontakt med Marita Jensen, førstekonsulent drift og implementering DUÅs
Skole- og barnehageprogram, e-post: marita.jensen@uit.no eller telefon 77645868,
eventuelt ta kontakt med Oddbjørn Løndal, administrativ leder DUÅ Norge, e-post:
oddbjorn.londal@uit.no eller telefon 77645863.
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Kursdager/workshops kan også gis som halve dager, f. eks. som 12 halve kursdager/workshops eller som f. eks. 3 hele
kursdager/workshops og 6 halve kursdager/workshops. Det totale antall opplæringstimer for hver opplæringsgruppe skal
samlet sett utgjøre 42 timer, samt at alle temaer i manual dekkes tilstrekkelig i tråd med gitte kriterier (The Teachers and
Children Series – Promoting Positive Academic and Social Behaviors).
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