
Hvordan møte barns protest  

og få til et vellykket samspill? 

 
TIBIR (Tidlig Innsats for Barn i Risiko) 

PMTO (Parent Management Training Oregon) 

 

Et tilbud til deg som har barn i Lørenskog kommune og 

til ansatte i barnehager og skoler i Lørenskog kommune. 

 

Lørenskog kommune 
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Hva er PMTO (Parent Management Training Oregon)? 

 PMTO retter seg hovedsakelig mot foreldre som har barn i alderen 3 – 12 år med utfordrende  

      atferd.  

 Metoden fokuserer på samspillsmønstre som fremmer samarbeid og positiv utvikling hos barnet. 

 PMTO har fokus på å møte barnet på dets følelser, samt bygge gode relasjoner mellom barn  

      og foreldre.  

 Det fokuseres på: positiv involvering, samarbeidsfremmende kommunikasjon, ros og opp- 

      muntring, grensesetting, problemløsning og tilsyn. 

 PMTO tilpasses den enkelte families behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når er det lurt med PMTO? 

 Når du som mor/far strever med barnet ditt, og samspillet er preget av mas,  

aggresjon, konflikter og at barnet ditt ikke hører etter. Vanlige situasjoner der  

problemer kan oppstå er når barnet skal legge seg, stå opp, pusse tenner, eller at  

barnet generelt ikke følger beskjeder fra deg. Når slik oppførsel har blitt et mønster som varer 

over tid kan man trenge noen å rådføre seg med. 

 Når du/dere som ansatt i barnehage eller skole strever med å møte ulike grader  

av utfordringer knyttet til barnets/elevens atferd. 
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Hvilke PMTO tiltak tilbyr vi i kommunen? 

PMTO rådgivning 

 For utfordrende atferd og vanskelig samspill som har vart over kortere tid. 

 For å hjelpe foreldre på et så tidlig tidspunkt som mulig før problemene har blitt fastlåste. 

 Foreldre og rådgiver møtes 1 time i uken over 1 til 5 ganger. 

PMTO terapi 

 For utfordrende atferd og vanskelig samspill som har vart over lengre tid. 

 Terapeuten samarbeider med foreldrene om å skape en trygg og forutsigbar hverdag for barnet.  

 Foreldrene blir trent i å takle hverdagens konflikter og hjulpet til å skape positive samhandlings-

mønstre. 

 Foreldre og terapeut møtes 1 time i uken over 10 til 30 ganger. 

 

PMTO konsultasjon 

 For veiledning til ansatte i barnehager/SFO/skole som arbeider direkte med barn i alderen 3 – 12 

år med utfordrende atferd.  

 For å veilede barnehage- og skoleansatte i bruk av konkrete verktøy og strategier som kan fore-

bygge og redusere utfordringer knyttet til atferd i grupper/klasser. 

 Ansatte og konsulent møtes 1,5 time i uken over 6 til 8 ganger. 

 

PMTO Sosial ferdighetstrening      

 

 Parallelt med rådgivning/terapi/konsultasjon 

kan vi, ved behov, tilby sosial ferdighetstrening 

til barnet. 

 Sammen med ferdighetstreneren øver barnet 

på positive sosiale ferdigheter. Dette kan være 

å vente på tur, ta positiv kontakt i lek, kontrolle-

re følelser og aggresjon. 

 Barnet og ferdighetstreneren møtes 6 til 10 

ganger i barnehagen/på skolen.  

 

PMTO Foreldregrupper 

 For foreldre med rådgivningsbehov, og som 

ønsker å motta dette i gruppe med andre for-

eldre. 

 Møtes 2 timer i uken over 12  ganger. 
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For mer informasjon kontakt: 

 

PMTO koordinator Beate Elvebakk v/PPK:  
bev@lorenskog.kommune.no 

 

PMTO koordinator Lise Raffelsen Hope v/PPK:  
lrh@lorenskog.kommune.no 

 
PMTO terapeut Marianne Volden v/PHBU:  
mvd@lorenskog.kommune.no 

 
PMTO rådgivere finnes ved de fleste  
helsestasjoner i kommunen.  
 
For nærmere informasjon kontakt helsesøster Berit Fors: 
bfo@lorenskog.kommune.no 
eller din nærmeste helsestasjon. 

 

Nyttig link: 

www.atferdssenteret.no 

 
 
 

 

Illustrasjonsfoto: colourbox.com 

Illustrasjonsfoto: colourbox.com 

Lørenskog kommune 2011 

mailto:bev@lorenskog.kommune.no
mailto:lrh@lorenskog.kommune.no
mailto:mvd@lorenskog.kommune.no
mailto:bfo@lorenskog.kommune.no
http://www.atferdssenteret.no/

