
Vil du bli ICDP-veileder?

Larvik Læringssenter

Nå starter nytt sertifiseringskurs



2

Hva er ICDP?
International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og 
forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn 
og unge. Programmet setter eksisterende forskning om barn og barns utvikling i  
system. Programmet er kultursensitivt, og i opplæringen av nye veiledere har vi i 
tillegg et sterkt fokus på hva barn og unge som vokser opp krysskulturelt har behov 
for av utviklingsstøtte.  
Les mer om ICDP på denne siden: https://www.icdp.no/hva-er-icdp/ 

Hvordan gjennomføre praksisgruppe?

• To veiledere holder samlingene sammen. Minst en av veilederne skal ha språk- og 
kulturkompetanse som samsvarer med foreldregruppen som rekrutteres. Kurset 
holdes for det meste på eget språk, men begge veiledere er aktive i planlegging 
og i gjennomføring av hver samling.

• Veilederne rekrutterer 5-8 foreldre.
• Veilederne følger en plan for hvert møte. Nytt tema på hver samling.
• Veilederne skal få til bevisstgjøring og refleksjon i gruppa.  Det er fokus på å hen-

te frem foreldrenes egne ressurser.  
• Veilederne bruker filmklipp, rollespill, oppgaver mm til å skape refleksjoner og 

diskusjoner.

I Larvik kommune består ICDP minoritetsprogrammet av 13 samlinger. Siste samling 
handler om å bygge bro mellom barnevern og foreldre. Barnevernet og avdeling  
Tiltak og familieveiledning har ansvaret for denne samlingen, sammen med  
veilederne.

OBS: ICDP-sertifiseringskurset vil ta mye tid! Praksisdelen er ofte på ettermiddag eller 
kveldstid. Det er viktig å avklare med din leder på forhånd tidsbruken på  
sertifiseringskurset og eventuelt tid som kursholder i ettertid. 
Som sertifisert kursholder kan du bli spurt om å holde nye kurs når du er ferdig  
sertifisert. 

Hvis du kommer fra en annen kommune, ta kontakt med oss!

Hvis du ønsker å bli ICDP-veileder er det viktig at du leser hva som kreves av deg for å 
bli sertifisert! Se side 4 og 5.
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Praktisk informasjon
STED:  
Mølla Nord Hammergata 24, 3264 Larvik 
 
KURSDAGER:  
3. og 4. juni 
26. og 27. august 
15. og 16. september 
 
I tillegg til disse datoene blir det tre hele veiledningsdager når dere har startet med 
praksisgruppe. Veiledningsdagene er fordelt slik: Etter 4., 8., og 13.samling.

TID: 
Teori- og veiledningsdager varer fra kl. 08.30 til kl. 15.00 

Praksisgruppe med foreldre:   
To og to kursdeltakere skal sammen rekruttere og holde en foreldregruppe på et 
annet språk enn norsk over 13 samlinger à 2 timer hver uke. Gruppen skal starte rett 
etter siste teoridag i august og være ferdig i desember. 
 
PÅMELDINGSFRIST:  
15. mars 2021. Maks antall deltakere er 10. 
Påmelding gjøres på elektronisk påmeldingsskjema på larvik.laeringssenter.no  
 
Sertifiseringskurset er gratis!
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Sertifiseringskrav for å bli ICDP-veileder
1. Være tilstede på 6 teoridager 

Fra kl. 08.30 til 15.00 

2. Film et klipp med deg selv i samhandling med ett eller flere barn/unge 
Klippet skal kun brukes til å trene på å se de 8 temaene for godt samspill.  Klippet 
skal ikke vare mer enn 2-3 minutter.  Du bruker telefon eller IPad til opptaket. 

3. Gjennomføre praksisgruppe med foreldre 
- Rekruttere 5-8 foreldre  
- Holde et 13 ukers kurs a 2 timer pr uke. 
 
Kurset skal holdes sammen med en annen ICDP- veileder. Det blir en veileder 
som snakker foreldrenes språk, og en veileder som har norsk som hovedspråk.   

4. Planlegge samlingene 
Sette av minst 2 timer sammen med den andre veilederen pr uke i tillegg til  
samlingene. 
 
Dere skal planlegge hver samling sammen, og skrive eller ha en muntlig  
refleksjonslogg (se punkt 6) etter faste spørsmål etter hver samling.  Alle erfa-
ringer viser at du kommer til å bruke mer tid enn de 2 timene som er tenkt fra 
nasjonalt plan. 

5. Delta på 3 veiledningsdager - alle fra kl. 08.30 til 15.00 
Deltakerne må være med på 3 veiledningsdager i praksisperioden. Den første 
veiledningsdagen er etter at dere har gjennomført 4 samlinger med foreldre, 
neste etter 8 samlinger og den siste etter at dere er ferdig med alle praksissam-
lingene.  På siste veiledningsdag deler vi også ut sertifiseringsbevis til de som har 
blitt godkjent etter kravene. 

6. Skrive eller ha en muntlig refleksjonslogg  
I etterkant av hver samling skriver dere en refleksjonslogg etter en bestemt mal 
som dere får utdelt på kurset. Loggen sendes til trenerne Mehdiya og Heidi på 
mail rett etter hver samling. Dere får tilbakemelding på hver logg, og dere får 
kanskje også refleksjonsspørsmål i retur som dere må svare opp før dere har 
neste samling med foreldre. 
I tillegg må dere skrive en egenrefleksjon hver for dere etter siste samling. 
Loggen og egenrefleksjonen må godkjennes for å bli sertifisert. 



Oppsummering
• Du må gjennomføre alle de 6 kursdagene, de 3 veiledningsdagene, holde kurs 

for foreldre, ha et klipp og få godkjent loggen for å få bli sertifisert som veileder i 
ICDP.

• Når du er sertifisert sender vi inn ditt navn til Buf.etat som registrerer deg som ny 
ICDP-veileder nasjonalt.

• Du kan masimalt ha 20% godkjent fravær for å bli sertifisert. 
• Som ICDP-veileder ved dette kurset kan du holde kurs for foreldre med norsk 

språkbakgrunn.  Dette er foreldreveiledning med åtte samlinger. Du blir og sertifi-
sert til å holde kurs for foreldre med migrasjonsbakgrunn som i Larvik kommune 
er på 13 samlinger.



Larvik Læringssenter

t: 33 17 31 50
lls@larvikkommune.no
larviklaeringssenter.no

Kontaktpersoner
Mehdiya Mikail Sereroy 

mehdiyamikail@yahoo.no 
95 24 83 86

Heidi Reif 
heidi.reif@larvik.kommune.no 

98 23 11 17


