
V 040121 – Foreldrekurs for flerspråklige foreldre - ICDP 

ICDP – International Child Development program,  

er utviklet av professor Karsten Hundeid og professor Henning 

Rye ved Universitetet i Oslo, i 1990 årene. 

ICDPs verdigrunnlag er forankret i Den internasjonale 

konvensjonen for menneskerettigheter og 

barnekonvensjonen. 

Programmet bygger på en humanistisk tradisjon der empatisk 

fortolkende holdninger til barn og unge er et viktig element. 

Programmet var i 2018 i bruk i 43 land. 

I Norge har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat) 

ansvaret for at programmet blir et tilbud i alle norske 

kommuner. Opplæring og oppfølging av gruppeledere er 

delegert til Bufetats Spisskompetansemiljø for foreldrestøtte. 

 

 

  

VI KOMMER FRA MANGE LAND 

 VI ER ALLE FORELDRE. 

 Vi ER ALLE GLADE I BARNA VÅRE. 

 VI OPPLEVER AT DET ER EN FANTASTISK, FIN OG 

 VANSKELIG JOBB, I ET NYTT LAND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Samtalegrupper 

- for foreldre som har barn mellom 0 og 18 år 

- og har flyttet til Norge fra et annet land 
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ICDP - Trygge foreldre – trygge barn! 

 

Dette er et tilbud til deg som ønsker å 

snakke om utfordringer og gleder vi 

møter som foreldre. 

I ICDP-grupper deler vi de fine 

stundene vi har sammen med barna og 

ungdommene våre,  

og vi støtter hverandre i de vanskelige 

situasjonene. 

Kurset er gratis for alle som bor i Rakkestad kommune. 

Kurset går over 12 ganger og varer 1,5 timer hver gang. 

Vi bruker både film, samtale og skriftlig materiale 

(finnes på 13 forskjellige språk). 

Du kan selv bestemme hvor mye du vil fortelle og  

dele på møtene. 

Kurset holdes av to veiledere med sertifisering i  

ICDP – International Child Development Program 

Alle deltakere, som gjennomfører programmet,  

får et kursbevis til slutt. 

 

 

Kurset holdes på Familiesenteret i Skogveien 9. 

 

Er du interessert? Vil du vite mer? 

 

Kontakt: Sissel Ann Stokkedalen 

Prosjektleder ICDP i Rakkestad.  

Telefon: 941 313 42 

Helsestasjonen telefon: 990 84 252 

 

 


