
 

TVEPS i barnehage 

Et tverrfaglig undervisningsopplegg for barn: Hele kroppen  

 

Omsorg og lek er grunnleggende i barnehagen. Gjennom lek og omsorg kan voksne inspirere, 

støtte og legge til rette for læring. I barnehagen skal barna blant annet lære om sunn mat og 

oppfordres til fysisk aktivitet og sunne levevaner. God helse er sentralt for barns utvikling og 

mestring, - og det gjør barnehagene til en god arena for helsefremmende arbeid. Nærmere 

beskrevet i rammeplan for barnehagen: 

Med dette som bakgrunn fokuserer TVEPS-praksis i barnehage på å lage et helsefremmende 

pedagogisk opplegg tilpasset barn i 4-6-årsalderen.  

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Hva er TVEPS? 

TVEPS-grupper er tverrfaglig sammensatt av studenter fra ulike helse- og sosialfag. 

Studentene er i slutten av sitt utdanningsløp og kommer fra en rekke ulike fag ved 

Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Bergen (UiB).  

I barnehage består gruppene av 4 til 5 studenter, som etter endt utdannelse kommer til å 

møte barn i sin yrkesutøvelse. En tverrfaglig gruppe i barnehage vil typisk bestå av studenter 

fra barnehagelærer-, tannpleier- og helsesykepleierutdanningen, - kombinert med en eller to 

studenter fra for eksempel medisin, ernæring, sykepleie, psykologi, vernepleier, logopedi 

eller musikkterapi. 

 

«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 

Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen.» Rammeplan for barnehagen, Utdanningsdirektoratet 

Folkehelse, bæsj og følelser, 

- forklart til barn gjennom 

samtale, sang og musikk.  

Studentgruppen som hadde 

tittelen «Du er god nok som 

du er!» på sin presentasjon 

var en av de første som fikk 

prøve seg i barnehage.   

Foto: Tiril Grimeland, UiB 

 



 

Samarbeid på tvers av profesjoner og tjenestenivåer innen helse- og sosialfag har hatt et 

økende fokus gjennom mange år, og tverrfaglighet er sentralt i forebyggende og 

helsefremmende arbeid med barn og unge.  

Opplegget ledes av TVEPS; Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring. TVEPS består av 

fagpersoner fra HVL, UiB, Fjell kommune og Bergen kommune. Vårt mål er å skape 

læringsomgivelser som fremmer tverrprofesjonell utvikling hos studentene, - og som gir 

merverdi for barnehagen.   

Oppgave for TVEPS-gruppen 
Lage og gjennomføre et tverrfaglig pedagogisk opplegg med fokus på helse og livsmestring, - 

tilpasset barnehagebarn.  

Studentene velger selv hvordan de vil gå frem, så lenge det blir helhetlig, interaktivt og 

tilpasset de eldste barna i barnehagen. Det vil si at det skal gis grundige forklaringer på 

barnas nivå, - med rom for spørsmål og dialog. Det kan være musikk, lek, skuespill, - alt etter 

fantasien!  

o Mat – fra munnen og gjennom magen 
o Vonde følelser/gode følelser  
o Læring og motivasjon 
o Kropp og skjelett 
o Finmotorikk  
o Tenner 
o Sanser 
o Språk 
 

 

 

Denne gruppen studenter ble det skrevet om i Tidsskrift for Den norske legeforening:  

 Lærte bort til barnehagebarn 

Kommunikasjon med barn: 

Marie Klem Funderud (f.v.), 

Nina Wu, Isabelle Eide, 

Mona Boge og Filip Tufte 

Johansen er studenter fra 

henholdsvis medisin, 

musikkterapi, 

barnehagepedagog, 

vernepleie og psykologi. 

Samtlige yrker har behov 

for å trene seg i å snakke 

med barn.  

Foto: TVEPS 

https://tidsskriftet.no/2017/03/aktuelt-i-foreningen/laerte-bort-til-barnehagebarn


 

Praktisk gjennomføring 

Gruppen med barn deles i to og opplegget gjennomføres to ganger, en økt før lunsj og en økt 

etter. I forbindelse med lunsjen vil det være et dialogmøte/faglig diskusjon med personalet i 

barnehagen. Diskusjonen tar utgangspunkt i det pedagogiske opplegget som ble kjørt for 

den første puljen med barn. Hva fungerte/hva fungerte ikke? Nå har gruppen mulighet til å 

revidere/perfeksjonere opplegget før det skal fremføres for neste pulje med barn. En 

fasilitator (fagperson) fra TVEPS er tilstede under dialogmøtet. 

 

Forslag til oppsett*: 

09:00-10:00:  Studentgruppen møter i barnehagen  

(Forberedelse/prat med barnehagepersonale)  

10:00-11:00:  ØKT 1: Utføre opplegg for første pulje med barn  

(Varighet er opp til gruppen.) 

11:00-11:30:  Pause, refleksjon innad i gruppen 

11:30-12:30:  Dialogmøte/fagdiskusjon med barnehageansatte  

(Hvordan gikk det? Hva kan forbedres? Kommunikasjon med barn) 

13:00-14:00:  ØKT 2: Opplegg om igjen til ny pulje med barn 
*Klokkeslett kan endres etter dagsrytmen i barnehagen. Ta gjerne kontakt med barnehagen på forhånd. 

 

Husk at 
o Dere arbeider med barn og på en arbeidsplass med flere ansatte.  

o Gruppen er definert ved sin samlede kompetanse.  

o Teamarbeid med mennesker er utfordrende. Vær støttende for hverandre.  

o Dere lærer av hverandre. Du gjør det lettere for de andre å følge deg i din tankegang 

ved at du snakker om hvorfor du mener sånn eller sånn.  

o Gi gjerne tilbakemelding til hverandre. Husk å være konkret, konstruktiv og 

oppmuntrende.  

 

Hver student leverer refleksjoner etter endt TVEPS-praksis via et spørreskjema med 

avkryssing og åpne tekstspørsmål. Dere svarer på spørsmålene via en lenke dere får tilsendt. 

Vi gjør oppmerksom på refleksjonsnotatene er tilgjengelig for de som arbeider med TVEPS. 

En anonymisert versjon kan benyttes i årlig rapportering og i forskningsøyemed.  

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe. Lykke til!  Vår epost: tveps@uib.no 

 

TVEPS-leder: 

Ane Johannessen  

ane.Johannessen@uib.no 

TVEPS-koordinator: 

Gunhild Agdesteen 

gunhild.agdesteeen@uib.no 

TVEPS-koordinator: 

Elin Christine Gundersen 

elin.gundersen@uib.no 
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