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Bravo, Bravo!
Barna har en fantastisk faglig utvikling
med bruk av Bravo-leken. For første gang
i historien går også gründeren i pluss.

HEIDI AABREKK: Endelig et lite overskudd for Intempo.

HILDE ORELD
Da vi møtte Heidi Aabrekk for tre år siden, var hun
godt i gang med sitt egenutviklede Bravo-konsept. En type
pedagogisk «lek» hvor små barn blir stimulert til å få et
godt ordforråd og begrepsforståelse, noe som gir dem bedre
leseferdigheter og evnen til å mestre andre fag senere.
Bakgrunnen for at hun ble gründer og ikke politi, som
var den opprinnelige planen, heter Simen. Da hun var
nesten ferdig med studiene i spesialpedagogikk, ble Simen født så alt for tidlig. Med en alvorlig hjerneskade som
resultat. Prognosene var dårlige, og hverken leger, pedagoger eller fysioterapeuter ga håp om positiv utvikling.
«Simen var fullstendig hjelpeløs. Vi fikk god
hjelp og trente og trente, både fysisk, men
også med rikelig sansestimulering.
Resultatet var at han kunne lese
og skrive ved bruk av skrivebrett
da han var tre år. Og fordi vi nå
kan kommunisere med Simen,
er vi blitt godt kjent med ham»,
fortalte Aabrekk da vi møtte
henne sist.
Med rikelig med erfaring og
et brennende engasjement, startet
hun selskapet Intempo. Forskning
viser at barnets første 1.000 levedager
er de viktigste, nærmest helt avgjørende,
for barnets utvikling. Og det er ikke så mye som
skal til. Et kvarter til tyve minutter hver dag med Bravolek er nok. Da får barna erfare varierte bevegelser, begreper og alfabetet. Det gir inspirasjon til samtaler og
andre aktiviteter gjennom dagen.

treprenørskap gjennom Ferd.
– Vi er fortsatt en sosial entreprenør, og over 350
barnehager bruker nå Bravo-leken. Det er også foreldre som har barn med spesielle behov som søker Nav
hjelpemiddelsentralen om materiellet. Og for første
gang går vi nå med overskudd av en omsetning på 1,7
millioner kroner, sier Aabrekk.
I fjor omsatte Intempo for 1,6 millioner kroner og
tapte halvparten.
– Det er tilskudd fra Ferd som har reddet oss. Og det
som er gledelig i år, er at også sparebankstiftelsene har
fått øynene opp for Bravo-konseptet. Når de støtter oss,
hjelper de alle barn og ikke bare de som for eksempel er
gode på ski eller hva de ellers velger å støtte.

Siden 2012 har Intempo gjennomført
prosjekter i fire kommuner. Etter fem
år er resultatene klare. Tilbakemeldingene fra lærerne er at barna er
motiverte og nysgjerrige, viser stor
læreglede og at flere blir fonologiske
lesere tidligere. Oppsummert viser
rapporten at 49 prosent av førsteklassingene kunne trekke sammen lyder eller lese etter en måned i 1. klasse,
mot landsgjennomsnittet på 7 prosent.
Og at 90 prosent av andreklassingene kunne
lese etter en måned i 2. klasse.
– Resultatet er reelle tilbakemeldinger fra de 149
barna vi har fulgt i disse fem årene. Det er ingen vitenskapelig undersøkelse, men basert på erfaringer fra
praksisfeltet, poengterer Aabrekk.
– Hvor går veien videre?
– Vi har tre prosjekter klare for neste år med midler fra
SR-stiftelsen og Sparebankstiftelsen Østfold Akershus,
men av erfaring ser vi at omsetningen varierer mye fra år
til år. Men det som er positivt, er at flere kommuner nå får

Det er
tilskudd fra
Ferd som har
reddet oss

For tre år siden hadde pedagogen 168 av landets
rundt 7.000 barnehager på kundelisten, og hun var tatt
inn i varmen av Johan H. Andresen og hans sosiale en-
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Lekepedagogen som mener aLvor
En sønn med alvorlig hjerneskade fikk spesialpedagog
Heidi Aabrekk til å bli gründer. Ferd-eier Johan H. Andresen
er ikke i tvil om at hun har truffet blink.
HILDE ORELD
KJELLER
– Jeg hadde bestemt meg for å bli politi, sier
Sandane-kvinnen Heidi Aabrekk.
Men etter å ha tenkt seg om fulgte hun hjertet og fokuserte
på de aller yngste. Tanken om å forebygge, for ikke å si bygge
opp i en tidlig fase, førte henne rett til studier i spesialpedagogikk. Da hun hadde ett år igjen av utdannelsen fødte hun
Simen – en tass som ble født så alt for tidlig med en infeksjon
og en alvorlig hjerneskade som resultat.
– Prognosene var dårlige. Hverken leger, fysioterapeuter eller
pedagoger ga oss håp om positiv utvikling, sier Aabrekk. Men
smilet hennes forteller at fagmiljøet tok grundig feil.
– Vi hadde jo ingen idé om hvordan vi skulle gripe dette
fatt. Simen var fullstendig hjelpeløs, men vi fikk god hjelp og
trente og trente, både fysisk, men vi ga ham også rikelig med
sansestimulering. Resultatet var at han kunne lese og skrive
ved bruk av et skrivebrett da han var tre år. Og fordi vi nå kan
kommunisere med Simen, er vi blitt godt kjent med ham.

til og spre gode løsninger. Selv om det gjenstår mye dokumentasjon, er det ingen tvil om at Bravo-konseptet gir barn langt
bedre forutsetninger for senere å kunne lese, skrive og lære mer
og raskere.
Han forteller at oppsiden for det enkelte barn og for samfunnet ved ekstra tidlig læring er stor. Og selv om dette i stor grad
er lek, behøver ikke lek være uten læring.
– Det er heller ikke tilfeldig at ungdom som kommer skjevt
ut, og også innsatte i fengslene, i mye større grad enn ellers i
befolkningen, har lese- og skrivevansker, sier Ferd-sjefen.
Han mener at de minste barna ofte blir oversett, fordi mange
forutsetter at foreldre også er gode lærere, hvilket ikke alltid
er tilfelle.
– Selv om sosialt entreprenørskap i svært liten grad handler
om politikk, burde kombinasjonen av tidlig læring, barnehage
og sosialt entreprenørskap være en lissepasning til en nyvalgt
regjering, oppfordrer Andresen.

aabrekk har Fått 168 av landets rundt 7.000 barnehager på kundelisten. Samtlige fylker er representert, men det
er mange dører som må bankes på, fordi det ikke finnes noe
felles innkjøpssystem.
aabrekk er glødende engasJert. Hun satt på
– Med den kunnskapen vi har nå om hjernens utvikling, speverdifull erfaring og kunnskap som hun gjerne ville dele med sielt i alderen null til tre, er det liten tvil om at vi hadde hatt færre
andre. Ved hjelp av et etablererstipend fra Innovasjon Norge som dropper ut av skolen og kanskje ville vi også gjort det bedre
startet hun Intempo for fem år siden. Tanken er at hennes egen- på PISA-undersøkelsene med en ekstra tidlig innsats? Både samutviklede Bravo-konsept skal hjelpe samtlige barn, enten de funnsforskere, hjerneforskere og pedagogiske forskere konkluderer
er funksjonsfriske eller har spesielle behov, ved hjelp av enkel med at det både er billigst og best å begynne tidlig. Tidlig innsats
og morsom pedagogikk, å forhinstår allerede i rammeplanen, men
dre lese- og skrivevansker senere.
kan med fordel uttrykkes tydeligere,
Hjelpemidlene er alt fra aktivitetssier Aabrekk, som håper utdanningskofferter og skattekister til lek med
direktoratet fokuserer ekstra sterkt
engelske ord.
på de aller yngste i revideringen som
– Kast terningen, sier pedagoforeligger neste år.
gisk leder Camilla Andersson i
– Er det for sent å benytte BravoEspira Kunnskapsbyen barnehage
konseptet for dem som har barn som
på Kjeller. Rundt henne står seks
er ferdige med sine første tre leveår?
smårollinger og følger engasjert JOHAn H. AnDRESEn, FERD-EIER Og STyRELEDER
– Nei, absolutt ikke. Og det er
heller ikke slik at man må ha et
med. «Rulle» står det på terningen.
Sekundet etter ligger Aabrekk, Andersson og seks barn på gulvet barn med spesielle behov for å få effekt av dette. At lek komog ruller drevent bort til neste post i Bravo-leken. Det handler binert med hjernestimuli fungerer for alle, er det liten tvil om.
om trafikkskilt.
Det finnes faktisk ungdomsskoleelever som bruker enkelte av
Andersson leser «glatt veibane». Barna sier «glatt veibane». Bravo-elementene, og både lærere og foreldre melder om god
Så ser de bilde av trafikkskiltet som viser at veien kan være fremgang, sier gründerpedagogen.
glatt. Senere på dagen skal barna ut på tur og finne de ulike
Aabrekk forklarer at det også skjer mye med hjernen til barn
trafikkskiltene. Og slik holder de på fra post til post, med hop- og unge i begynnelsen av puberteten. Da er det mange hjernecelping, rulling og krabbing mellom hver.
ler som skal fornyes, så Bravo kan fungere godt i alderen 12 til 16.
– Fysisk aktivitet i forbindelse med læring er kjempeviktig.
– Da får man på en måte en helt ny start, sier hun.
Om det så bare er å løpe en runde rundt huset for å gi hjernen
oksygen, sier Aabrekk, som legger til at også riktig kosthold i dag omsetter intempo for rundt 1 million krofår fart på hjernecellene. Sukker er kanskje den mest effektive ner. De er to i administrasjonen og syv Bravo-pedagoger som
bremseklossene for læring.
holder kurs over hele landet. Målet er å starte opp i Danmark
til neste år, og i løpet av et par år doble administrasjonsstaben
Ferd-eier og styreleder Johan H. Andresen har og omsette for minimum 6 millioner kroner.
valgt å støtte Intempo. De er nå tatt opp som sosiale entrepre– Potensialet er helt enormt. Hvis folk får kunnskap om
nører i Ferds portefølje, og Andresen er stolt når han forteller dette, er det få som ønsker å la være, tror Aabrekk.
hvorfor:
Men enn så lenge er det mange som sitter på gjerdet. Det
– I Ferd sosiale entreprenører er vi svært fokusert på å bidra gjelder spesielt foreldre. Bravo-konseptet fås kjøpt i nettbutik-

Barn synes det er
morsommere å leke
Bravo enn å pusse tenner
HEIDI AABREkk, InTEmpO-gRünDER

Det er ikke tilfeldig at
ungdom som kommer
skjevt ut, i mye større grad
enn ellers i befolkningen, har
lese- og skrivevansker
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ken, men der går ikke salget akkurat så det suser.
– Det er vanskelig å skape engasjement. Våre kursholdere
hører ofte at «det er ikke noe galt med mitt barn», men Bravo
handler ikke om hvorvidt barnet er friskt eller ei. Det som er
viktig, er å gi barna en kvalitetsstart på livet, og med de lange
fødselspermisjonene vi har i Norge i dag, har vi svært gode
muligheter for å sette av ti til femten minutter hver dag til
dette. Vi må oppmuntre barna til Bravo-lek. Og min erfaring
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er at alle barn synes det er morsommere å leke Bravo enn å
pusse tenner, og det er minst like viktig!

Edda, RakEl, OlE MaRius, Eirill, Matias og Karsten
er ferdig med sin lek for i dag. Hver dag øver de på tyve begreper. Femten er kjent og fem er nye. Slik rullerer det, slik at de
i slutten av uken har lært 25 nye begreper. Alle seks styrter til
ribbeveggen og den røde, myke hoppemadrassen. De hviner

av fryd og enser ikke at neste gruppe med barn som skal leke
Bravo banker utålmodig på døren.
Og Simen? Han er nå blitt ni år og har fortsatt motoriske
utfordringer. Men han kan lese og skrive. Han trives godt på
skolen og har mange gode venner.
– For Simen fungerer dette rørende godt, men vi har fokus
på friske barn når vi videreutvikler materiell og lager nye pedagogiske opplegg, sier Aabrekk, som fortsatt skal holde fokus
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på barn i alderen null til tre, og vil komme med flere bøker,
kort og kategorier.
– Det er mye billigere og enklere å digitalisere Bravo-konseptet, men man må være sammen. Læringsvinduet for de yngste er
så lite. De spiser og sover, og da er det viktig å ha det lille kvarteret
med kos, lek og manuelle hjelpemidler, sier spesialpedagogen.
hilde.oreld@finansavisen.no
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Intempo AS.

Utvikle og distribuere Bravo-leken og tilby kurs- og kompetanseheving til foreldre og barnehager.

Å forebygge lese- og skrivevansker for alle barn i Norden.

Egenkapital, støtte fra Ferd sosiale entreprenører og Innovasjon Norge.

Gründeren 100 prosent.

Tips oss om navn på
spennende gründere:
grunder@finansavisen.no
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støtte fra fond og stiftelser for å iverksette Bravo-leken.
Egmont Fondene har blant annet støttet 40 avdelinger i
Rogaland og Hordaland og vurderer å videreføre støtten
til hele kommuner som ønsker å implementere innsatsen
både på helsestasjonen og i småbarnsavdelingene.

Pedagogen er overbevist om at flere hadde
brukt Bravo-leken dersom de hadde visst at den finnes.
For at arbeidet gir resultater, er hverken hun eller hjerneforskere i tvil om.
– Det som er synd er at hjerneforskning, som viser at
barnas første tre leveår er de viktigste, ikke er en del av
utdanningsløpet til leger, pedagoger og annet fagpersonell. I den alderen har ikke barna noe foran en skjerm å
gjøre. Å bruke ti til tyve minutter hver dag og «leke» med
barnet er fornuftig. Som sosial entreprenør ønsker vi å
ta tak i holdningen «det går bra med de fleste». Vi kan
ikke være fornøyd med at tyve prosent faller utenfor, sier
Aabrekk og legger til at Bravo-leken nå finnes på bokmål,
nynorsk, nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk og dansk.
hilde.oreld@finansavisen.no
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