
  
  
Til foresatte Høst 2020  

  

Hole helsestasjon ut i barnehagen  
Helsesykepleier og fysioterapeut 

  
I år har Hole kommune v/Helseavdelingen (helsestasjonen) og Hole barnehagene et pilot 
prosjekt hvor blant annet 4år individuell konsultasjon skal foregå i din barnehagen.  De 
utvalgte pilotbarnehagene er: Sundvollen Oppvekstsenter, Sundvollen barnehage og 
Svendsrud natur – og idrettsbarnehage. Vi ønsker å gjennomføre konsultasjonen der barnet 
er i trygge og kjente omgivelser, og håper på bedre brukervennlighet for dere foresatte.   
  
I tillegg til å gjennomføre 4år individuell konsultasjon i barnehagen, skal vi noen timer i 
måneden være til stede der. Barna blir på den måten bedre kjent med oss, vi får mulighet til 
å være sammen med alle barna og se dem i samspill med andre barn. Vi ønsker også å være 
lettere tilgjengelig for alle og bygge bedre samarbeid mellom barnehage, foresatte og 
helsestasjon.   
  
2 åringene blir som tidligere innkalt til konsultasjon på helsestasjonen. Vi ønsker å bli bedre 
kjent med 2åringene som skal på konsultasjon og gi et bedre grunnlag for vurdering og 
samtale med dere foresatte. Noe av tilstedeværelsen vil derfor bli brukt spesifikt 
til observasjon, før de skal inn på 2år individuell konsultasjon på helsestasjonen. Dette går ut 
på å se barnets utvikling, både språklig og fysisk, samt se barnet i samspill/lek med andre.   
  
Det er likevel viktig å understreke at taushetsplikten til de ansatte i barnehagen og til 
helsesykepleier gjelder. Det skal ikke foretas diskusjoner som bryter med taushetsplikten 
uten at dere foresatte har gitt samtykke til det.    
  
Bakgrunnen for dette pilotprosjektet er at Helsedirektoratet har i nasjonalfaglige 
retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten kommet med en sterk anbefaling om 
et samarbeid på systemnivå mellom helsestasjon og barnehage. Flere kommuner har dette, 
og har fått gode tilbakemeldinger.   
  
Til de som skal ha 4år individuell konsultasjon i barnehagen, vil det bli sendt ut et eget 
innkallingsbrev.  
Ved spørsmål, ta gjerne kontakt på nr.: 46 92 61 11 (helsestasjon).  
  
Med Vennlig Hilsen  
  
Helseavdelingen og Hole barnehagene  
 


