Kjære foresatte i barnehagene i Agderprosjektet
Agderprosjektet er et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å få mer innsikt i hva som
er viktig innhold i barnehagen for førskolebarna. Prosjektet er finansiert av de to
kompetansefondene på Agder, Fylkeskommunene i Aust og Vest Agder og Norges forskningsråd. Din
barnehage ønsker å delta i prosjektet, og derfor henvender vi oss til dere foresatte. Prosjektet har
konsesjon (tillatelse) fra Datatilsynet som vurderer om foresatte er godt nok informert, at kravet om
samtykke er overholdt og at sikkerheten knyttet til personvernet er ivaretatt. Alle data som samles
inn om barn i prosjektet vil bli behandlet konfidensielt. Dette betyr at barnets navn blir byttet ut med
en kode i datamaterialet.
Hva vil vi studere?
Internasjonale studier tyder på at forskjeller i barns læring og utvikling som man ser allerede i
barnehagen forsterker seg over tid. For å sikre at barn har likere muligheter for læring er det derfor
viktig å stimulere barna innen viktige områder i barnehagetiden. Mye tyder på at det er særlig innen
språk og tallforståelse og innen det sosiale området at det er viktig å stimulere barna for å sikre
trivsel og faglig utvikling i skolen. I Agderprosjektet vil vi utvikle og teste ut et eget førskoleopplegg
som har særlig fokus på disse områdene, for å se om et slikt opplegg har positive virkninger på kort
og lang sikt.
Hvordan vil vi studere dette?
Barnehagene som får delta i Agderprosjektet vil bli tilfeldig inndelt i en fokusgruppe og en
sammenligningsgruppe. Barnehagene i fokusgruppen vil ha et eget førskoleopplegg for 5-åringene i
barnehageåret 2016/2017, to timer daglig fire dager hver uke, mens barnehagene i
sammenligningsgruppen fortsetter med dagens førskoleopplegg. Førskoleopplegget i fokusgruppen
bygger på kunnskap om hva som er viktig læring i barnehagealderen, og er utarbeidet i samarbeid
med de fremste internasjonale ekspertene på barns tidlige læring. Førskoleopplegget vil bli
tilrettelagt til den norske barnehagetradisjonen i samarbeid med barnehagelærere i fokusgruppen.
Ved begynnelsen og slutten av barnehageåret (2016/2017) og i slutten av 1. klasse (2018) vil vi teste
det enkelte barns ferdigheter ved å bruke noen oppgaver som har vært benyttet i tidligere norske
forskningsprosjekt. Barna blir også spurt om hvordan de trives i barnehagen og på skolen.
Spørsmålene og oppgavene er utformet som lek og spill og gjennomføres på nettbrett sammen med
en voksen fra Agderprosjektet. Alle som er sammen med barna i forbindelse med
nettbrettoppgavene har fått grundig opplæring i dette, og det vil bli lagt vekt på at barna skal
ivaretas og føle seg trygge i denne situasjonen. Dersom ønskelig kan du selvsagt få se på testene som
skal gjennomføres. Etter hvert som barna blir eldre vil vi også koble på ny informasjon om
skoleprestasjoner (kartleggingsprøvene i 1.-3 klasse, nasjonale prøver i 5. og 8. klasse, og
avgangskarakterene i 10. klasse), høyeste fullførte utdanning, arbeidsmarkedsdeltakelse og inntekt

frem til de er 50 år. Vi vil også hente inn opplysninger om foreldre (mors og fars utdanning, inntekt
og fødeland) og informasjon om barnets kjønn, fødselsår, fødselsmåned, kommune, barnehage og
skole.
Parallelt med denne intervensjonsstudien, skal Agderprosjektet også gjennomføre en større
registerstudie blant alle barn født 2009-2013 som var bosatt på Agder da de var fem år. Dette dreier
seg om ca. 17 500 barn. Opplysninger om ditt barn fra intervensjonsstudien vil også inngå i denne
studien, dersom du samtykker til deltakelse.
All omkoding av data (barnets navn, barnehage og skole) gjennomføres av SSB, som også oppbevarer
kodelistene frem til de slettes, senest i 2061 når prosjektet avsluttes. Data vil da bli helt anonymisert.
Ditt valg
Forskningsresultater som fremkommer i Agderprosjektet kan bli viktige med tanke på å videreutvikle
det norske barnehagetilbudet. Dersom du er positiv til at informasjon om ditt barn innhentes og
benyttes i disse studiene, ber vi deg fylle ut skjemaet om samtykke og bringe det tilbake til
barnehagen. Samtykket til å delta i intervensjonsstudien innebærer altså tester høsten 2016, våren
2017 og våren 2018, og at disse resultatene kobles til registerdata. Samtykket til å delta i
registerstudien innebærer at det innhentes registerdata om barnet og foreldre. Du kan på ethvert
tidspunkt trekke samtykket tilbake hvis du skulle ombestemme deg. Du kan også be om å få se eller
slette opplysninger om ditt barn. Når barnet blir 18 år vil han/hun motta et eget brev med
forespørsel om videre deltakelse i prosjektet. Ditt barn får selvsagt være med på førskoleopplegget
selv om du ikke samtykker til at data hentes inn.
Vi har laget en liten informasjonsfilm til foresatte som du finner på www.uis.no/foreldreinformasjon.
Hvis du trenger mer opplysninger om prosjektet, kan du kontakte en av prosjektlederne Ingunn
Størksen, ingunn.storksen@uis.no og Mari Rege, mari.rege@uis.no, eller en av følgende
kontaktpersoner:
Prosjektkoordinator: Åse Lea, ase.lea@uis.no, tlf.: 51833747
Pedagogisk ansvarlig: Svanaug Lunde, svanaug.lunde@uis.no
Dataansvarlig:
Ingeborg Foldøy Solli, ingeborg.f.solli@uis.no
Du kan følge med på Agderprosjektet på hjemmesiden www.uis.no/agderprosjektet. Agderprosjektet
vil også sende ut nyhetsbrev etter hvert som forskningsresultater foreligger. Dersom du ønsker å
motta nyhetsbrevet kan du sende en e-post med tittel «Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra
Agderprosjektet» til prosjektkoordinator Åse Lea.
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Samtykke

Jeg gir tillatelse til at mitt barn deltar i intervensjonsstudien:

JA

NEI

□

□

□

□

Jeg vet at det innebærer at barnet deltar i studiens tre tester i 2016,
2017 og 2018, og at testresultatene kobles mot registerdata om
barnet og foreldre.

Jeg gir tillatelse til at mitt barn deltar i registerstudien:
Jeg vet at det innebærer at registeropplysninger samles inn om
barnet og foreldre.

Det er til stor hjelp for oss om du kan fylle ut barnets og barnehagens navn med BLOKKBOKSTAVER!

Barnets navn:

__________________________________________________

Barnehagens navn:

__________________________________________________

Foresattes signatur:

__________________________________________________

