
SERTIFISERT 

MARTE MEO BARNEHAGE 
Dette er gjennomgått med Maria Aarts den 10/02-2020, og på grunnlag 

av dette valgte hun å sertifisere alle barnehagene i Klepp kommune. 

(står mer om dette i hennes nye bok «Golden Gift») 

  Sertifiserings krav: 
Eget skilt tildeles barnehagen  fra Lic. Supervisor når følgende krav er oppfylt:

Marte Meo terapeut/kollegaveileder: 

Minimum 1 TP el 1 KV i barnehagen

Krav om utdanning i barnehagen(terapeut, kollegaveileder, praktikere) 

Minimum 50% av fast ansatte Marte Meo utdannet.

Nyansatte: 

Introduksjonskurs: 

Hver barnehage har ansvar for å sørge for at nyansatte får innføringskurs i: 
«Marte Meo som metode». Dette kan skje enten i regi av barnehagen via TP/KV 
eller innføringskurs i kommunal regi. 

Marte Meo veiledning forløp: 

Barnehagen bør tilby nyansatte et individuelt Marte Meo forløp på min 3 gang for 
å bli kjent med elementene. (se eget skriv) Ansvar: TP/KV

Demofilm: 

Barnehagen må ha tilgang til demofilmer som viser elementene i praksis. TP/KV 
kan lage dette selv eller evt få hjelp av Lic Supervisor. Filmene skal brukes til 
opplæring og informasjon om Marte Meo elementene.



Marte Meo i barnehagehverdagen: 

Marte Meo elementene skal gjennomsyre relasjonene i barnehagehverdagen. 
Alle ansatte skal ha kjennskap til elementene. Film og veiledning skal brukes 
individuelt og i gruppe. 

Marte Meo skal jevnlig tas opp på: 

• Planleggingsdager 

• Personalmøter 

• Pedagogisk ledermøte 

• Avdelingsmøte/gruppemøte 

• Foreldremøte 

• Annet

Vedlikehold: 

• Praktikere: Lærande nettverk 

• Terapeuter/Kollegaveileder: 2 BrushUp dager i året

Foreldre: 

Foreldremøte: 

Foreldre i barnehagen skal ha innføring i Marte Meo som metode på 
foreldremøte. Hva er Marte Meo og hvordan brukes det i barnehagen? 

Marte Meo forløp: 

Dersom et barn er i et MM forløp i barnehagen kan foreldrene tilbys å være med 
etter siste veiledning. 

Foreldre kan tilbys foreldreveiledning av Marte Meo terapeut i barnehagen. 

Informasjonsskriv/folder: 

Egen folder deles ut til foreldrene i barnehagen, eller legges på hjemmesiden. 
(Barnehagen eller kommunen utarbeider eget skriv eller fås av Lic Supervisor)



Resertifisering av Lic Supervisor: 

Marte Meo kontaktperson 

Hver barnehage skal ha en Marte Meo kontaktperson som har hovedkontakten 
med Licensiert Supervisor.  

Resertifisering 

Barnehagene blir sertifisert for 3 år om gangen. Hvert 3.år må barnehagen gå 
igjennom sertifiseringskravet på nytt sammen med Lic Supervisor for å sikre 
resertifisering.  

Hvem kan sertifisere? 

Lic Supervisor -som kvalitetsikrer den enkelte bhg.


