
 

Årets DE UTROLIGE ÅRENE-organisasjon 2020 
 
De Utrolige Årenes organisasjonspris for 2020 går til en kommune som er 
svært grundig i sitt arbeid med implementeringen av DUÅ-programmene. 
Med stort engasjement, leverer kommunen mange av programmene som 
er del av De Utrolige Årene (DUÅ) i Norge, og kommunen er alltid 
nysgjerrig på flere DUÅ-programmer, videreutvikling og nye 
oppdateringer. 
 
De Utrolige Årene er godt forankret i kommunen, både blant de som 
arbeider direkte med programmene samt i kommunens ledelse. De har 
ildsjeler som arbeider med De Utrolige Årene og programmene leveres 
med god systematikk og metodeintegritet. 
 
Kommunen har lagt til rette for god støtte og et stimulerende 
kollegasamarbeid blant fagpersoner som arbeider med De Utrolige Årene. Gruppelederne viser god forståelse 
for det faglige innholdet i De Utrolige Årene-programmene og viser entusiasme i arbeidet. Kommunen har 
satset mye på å bygge opp god veiledningskompetanse, har prioritert å lære opp DUÅ-veiledere og oppmuntre 
gruppeledere til å sertifisere seg. 
  
Kommunen var ikke blant de første som startet med De Utrolige Årene i Norge, men har utmerket seg med 
gode implementeringsplaner og har i dag DUÅ-tilbud både for foreldre, ansatte i barnehager og for barna selv. 
Kommunen har søkelys på tidlig innsats og store deler av kommunens barnehager har vært gjennom opplæring 
i Skole- og barnehageprogrammet. Flere har også startet med DUÅs barnegrupper; Dinosaurskole barnehagen. 
 
Kommunen er med i DUÅs pågående utviklings- og forskningsprosjektet PIRM, som er foreldreveiledning 
tilrettelagt for flyktninger og innvandrere. De er også én av to kommuner på landsplan, som er med i 
pilotprosjekt som prøver ut nye arbeidsmodeller og derved videreutvikle DUÅs skole- og barnehageprogram.  
 
I 2011 startet kommunen med forberedende arbeid for implementering av DUÅ. I dag har de et bredt tilbud til 
befolkningen via De Utrolige Årenes programserie.  
 
 
Vi gratulerer Asker kommune som årets De Utrolige Årene-organisasjon 2020! 
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