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900 barn gir råd til helsesykepleiere
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Utgiver
Forandringsfabrikken Kunnskapssenter
Mai 2020
Opplag 3000
Papir 130 g arctic matt
Omslag 250 g arctic matt
Din 11 / 13,5
trykk 07
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Kjære helsepolitikere og byråkrater

Kjære helsesykepleiere

Kjære helseminister, stortingspolitikere, politikere i store og
små kommuner, helsebyråkrater nasjonalt og i kommunene.
Kjære dere som bestemmer på utdanningene, dere i
fagorganisasjoner og i andre organisasjoner. Her får dere ny
kunnskap. Vi vil dere skal forstå bedre.
Vi vil dere skal kjenne til svar som går igjen om hva som gjør
det trygt og hva som gjør det utrygt, hos helsesykepleier
Hvordan må lovverk og rammer være, for at det skal oppleves
bra for barn å fortelle?
Og hvordan må det gjøres, for at samarbeidet med foreldre skal
kjennes trygt?
Og hva skal til for at det skal oppleves nyttig å gå til
helsesykepleier?
Vi håper at dere politikere og byråkrater tar svarene fra så
mange barn på alvor, sånn at lovene og retningslinjene blir
tryggest mulig.
Vi håper også at dere bestemmer på utdanninger og i
organisasjoner tar kunnskapen vi presenterer her, på dypt alvor.

Kjære dere helsesykepleiere på skolen
Kjære dere helsesykepleiere på helsestasjon for ungdom.
Kjære dere studenter som skal bli helsesykepleiere.
Her får dere ny kunnskap.
Vi er barn og ungdom som har hatt ulik kontakt med
helsesykepleiere. Noen av oss har bare vært hos dere for å ta
vaksine, noen har snakket med dere mange ganger og andre
har kanskje aldri sett helsesykepleieren. Uansett har vi viktig
kunnskap om hvordan helsesykepleiere bør være for at vi skal
ønske å komme dit for å snakke. Vi har viktig kunnskap om
hvordan helsesykepleiere gjør det trygt nok til at vi tør å fortelle
det viktigste, og hva helsesykepleiere bør gjøre når vi har fortalt
noe viktig til dere. Vi vil at DERE skal være en person vi kan
snakke med. Derfor håper vi dere åpner hjertene deres og tar til
dere kunnskapen i dette heftet.
Hilsen proffer i Forandringsfabrikken

Hilsen proffer i Forandringsfabrikken
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Om undersøkelsen
Undersøkelsen SNAKKE SNILT med ble gjennomført i sept. 2019
- mars 2020. Forandringsfabrikken besøkte 16 skoler i 9 byer
og snakket med 692 barn og unge 10-16 år. I tillegg deltok 208
ungdommer 14-20 år, fra forskjellige skoler og ungdomsklubber.
Totalt deltok 900 barn og unge og det var cirka like mange gutter som
jenter. De fleste av samlingene ble gjennomført i klasser og på trinn,
med grupper som varierte fra 10 til 50 barn. Resten av samlingene
ble gjennomført i mindre grupper, hvor vi gikk enda mer i dybden. Av
hensyn til personvern og den enkelte deltaker, jobbet tilretteleggeren
for å sikre at barnas historie ikke ble fokus på samlingene.
Fokus i undersøkelsen var den delen av rollen til helsesykepleiere som
handler om å snakke med barn.

Disse spørsmålene ble stilt:
> Hvordan må helsesykepleiere være?
> Hva må helsesykepleiere gjøre og ikke gjøre for at du skal
kunne snakke om det som er viktig eller vanskelig for deg?
> Hva må helsesykepleiere gjøre når de skal samarbeide med
foreldre?
> Hva må helsesykepleiere gjøre for at det skal være trygt for barn
i møter?
Rådene som er oppsummert i rapporten, er de rådene som oftest
er nevnt av de 900 barna i undersøkelsen. For at et råd skal bli med
i rapporten, må det ha blitt tatt opp som en viktig ting i åtte av ti
skoleklasser.
Den siste delen av rapporten, fra side 40, hvor barn gir råd til hvordan
helsesykepleier bør samarbeide med andre voksne og tjenester i
møter som handler om barna, er det kun de ungdommene som har
erfaring med dette, som har blitt spurt konkret om dette. Svarene til
denne delen er gitt av 208 ungdommer.

Barn som deltok i undersøkelsen brukte for det meste ordet
helsesøster. Fordi vi vet at nasjonale myndigheter har endret dette
til helsesykepleier, og dette brukes i lovverk og retningslinjer, valgte
vi å bruke det ordet gjennomgående i rapporten, også i sitatene fra
barn og unge. Dette er altså gjort selv om de fleste barn brukte ordet
helsesøster.
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TAKK
TUSEN TAKK til dere barn som har delt erfaringer og gitt råd i
dette prosjektet. Denne kunnskapen trenger Norge.
Stor takk til alle skoler rundt om i Norge som har ønsket
undersøkelsen velkommen og som dermed har lagt til rette for
at deres nydelige, kloke elever kunne bidra.
Dere elever vet best hvordan det skal bli trygt å snakke med
helsesykepleiere og hva voksne kan gjøre for at dere skal få
nyttig og god hjelp på skolen. Dere har bidratt med kloke og
konstruktive løsninger som voksne ikke hadde klart å finne uten
dere.
Vi håper og tror at rådene fra dere vil bli tatt på alvor og bidra til
viktige forandringer i Norge.

TAKK FRA HJERTET
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sammendrag sammendrag sammendrag sammendrag
Det aller viktigste for oss, er at dere er
snille. Vi kjenner at dere er snille når dere
bruker snille ord. Og når dere sier snille
ting og snakker med snille stemmer
Dere må være glade i barn. Vi trenger å
kjenne at dere er der for oss. Vi merker
når dere trøster oss, støtter oss og heier.
Det er viktig at dere virkelig kan å lytte,
når vi har snakket, hører vi på neste
spørsmål dere stiller, om dere har fulgt
med. Bytter dere tema, kjennes det som
at dere ikke har lyttet godt. Da sier vi ofte
noe mindre viktig etterpå
Bare vi vet hvordan livet vårt kjennes.
Vis følelser, da kjenner vi at dere lytter
til oss med hjertet. Vi kjenner at det vi
sier har en betydning og er noe viktig.
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Vis oss at dere vet at vi har mye kunnskap
om livene våre. Og at dere tror på at for
oss kjennes det sånn som vi forteller det.
Vær helt ærlige om det til oss, hvis dere er
bekymret for oss. Forklar at dere ikke vil si
ting videre, uten at det er avtalt med oss.
Først da kan det bli trygt nok til å fortelle.
For at løsningene skal bli trygge og
nyttige for oss, må dere alltid avtale med
oss før dere avtaler med andre. Hvis noe
må fortelles videre, må vi sammen helt
konkret avtale hva som skal sies, hvem
det skal sies til og hvordan det skal sies.
Dere som lager rammene må forandre
meldeplikten og avvergeplikten, sånn at
helsesykepleiere kan gjøre jobben sin,
til barnets beste. Ingen flere barn må
oppleve at voksne melder bak ryggen
deres. For alle barn i Norge, må det
kjennes trygt å snakke med dere.
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1.

HVORDAN
HELSESYKEPLEIERE
MÅ VÆRE
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Her forklarer vi noen av egenskapene som er med på å avgjøre
om dere kan bli en trygg person for barn å snakke med. Vi vet
at de fleste av dere har disse egenskapene inni dere.

Være snille
Det aller viktigste for oss er at dere er snille voksne. En snill
voksen er en varm og god person som viser med hele seg at de
bryr seg om oss. Vi kjenner at dere er snille når dere forteller
oss at vi er verdifulle og at dere vil at vi skal ha det bra. Vi
kjenner det når dere bruker snille ord og sier fine ting om oss.
Det er fint hvis dere snakker med en snill stemme som er mild,
varm og ikke for streng. Dere må stråle snillhet, og se på oss
med snille øyne og snilt blikk. Det er fint med varme smil, at
dere smiler sånn helt på ekte. Vis med et varmt kroppsspråk at
dere er glade for å se oss, gjerne si det og. Vi må kjenne at dere
er fulle av snillhet og at den kommer fra dypt inne i hjertene.
S it at e r:
Snill er å smile, gi klem og ha varme øyne. Det betyr å snakke
varmt og mildt, uten streng stemme.
Helsesykepleier må være snill, fordi ellers tør jeg ikke å si noe.
Hvilke ord de bruker er kjempeviktig. De må snakke snilt med oss
og om oss.
Jeg hadde en helsesykepleier som var snill. Hun viste det med
måten hun snakket til meg på. Jeg skjønte at hun brydde seg og
hadde lyst til å hjelpe meg.
En snill helsesykepleier er en som vil deg godt og gjør at du føler
deg trygg. De sier fine ting om deg.
De er snille når de ser på alle barn som snille, og vet at barn ikke
ønsker å være slemme.

Være glad i barn
Helsesykepleiere må være glad i barn og unge. Det er jo oss
dere skal jobbe med. Vi trenger å føle at dere er der for oss og
bryr dere om oss. Vi merker det når dere trøster oss, støtter
oss, heier på oss og gjør noe for at vi skal få det bedre. Da blir
det lettere å stole på dere og vi kan fortelle det som er viktig
for oss. Dere kan vise at dere er glad i oss med et varmt blikk
eller med å spørre om vi vil ha en klem. En klem eller et stryk
på skulderen kan gi varme og trøst. Det er fint hvis kjærligheten
dere har inni dere også vises i øynene deres. Da kjenner vi
varme og godhet i blikket deres.
S it at e r:
Hvis de ikke er glad i barn, vil man ikke dra dit. Da er det ikke vits.
Det er viktig at de viser kjærlighet, snakker for å hjelpe, stryker
på skulderen og har øyekontakt. Ikke bare gi et tørkepapir og gå
videre.
En gang fikk jeg en lapp hjem med fine ord og noen hjerter. Det
ble den lille ekstra kjærligheten når jeg åpnet meg så mye. Det ga
tillit og jeg følte at noen brydde seg på ekte.
Om helsesykepleier viser at den bryr seg så kan det være flere
som går og prater med ham eller henne. Da blir det ikke som å
prate til en vegg.
Alle har ikke så store problemer, men de må bry seg uansett.
Helsesykepleiere må vise at de bryr seg, de må gi et smil og vise
interesse. Det er sikkert mange elever som ikke tørr eller gidder å
gå til helsesykepleier fordi de tenker at den kanskje ikke bryr seg.
Hvis jeg er lei meg, så skal helsesykepleiere trøste og bry seg om
meg. De må vise at de bryr seg.

Vår helsesykepleier er veldig snill. Det gir oss en godfølelse.

Helsesykepleiere må like barn. Det er rart å være helsesykepleier
hvis du ikke liker barn.

Jeg merker på en person at den er snill hvis den virkelig viser at
den bryr seg.

Helsesykepleier må vise kjærlighet og være glade i oss. De kan si
at det går fint og holde i hånden.
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stemmen
forteller
om du er
snill
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Kunne lytte

vise at de hører etter. Hvis de lytter når jeg forteller noe så vet jeg
at de bryr seg.

Det er viktig for oss at dere er en person som virkelig kan lytte.
Det er noen ting som gjør oss trygge på at dere lytter og som
det er lurt at dere husker på. Vi ser på ansiktet og øynene om
dere følger med. Vis med kroppsspråket at dere lytter. Det gjør
dere når dere sitter litt fremoverlent og ser på oss med varme
øyne. Dette gjør at vi føler oss tatt på alvor, og når vi kjenner
det, blir det tryggere å snakke. Det er fint hvis dere følger med
på oss istedenfor å gjøre andre ting mens vi snakker. Hvis dere
driver med andre ting, som å skrive ned det vi sier eller se på
mobilen kan vi bli usikre på om dere lytter.

Når en person lytter sitter den fremoverlent og prøver å få med
seg det jeg sier. Den bryr seg og lar meg få snakke.

Dere må ikke avbryte oss når vi snakker. Ta dere tid til å lytte
og la oss få fortelle alt. Det betyr at dere ofte må lytte mer enn
dere snakker. Vær forsiktig med å si «ja» eller «mhm» eller
«fortell mer» mens vi snakker. Noen ganger kan det kjennes ut
som at dere avbryter, eller at dere bare sier noe dere har blitt
opplært til å si.
Når vi har snakket ferdig, hører vi på spørsmålene deres om
dere har fulgt med. Still spørsmål som viser at dere har lyttet
til det vi har sagt. Det betyr at det vi har sagt bestemmer hva
slags spørsmål som kommer etterpå. Handler spørsmålet om
noe annet, eller dere bytter tema for fort, kan det kjennes som
at dere ikke har lyttet godt nok til det vi har fortalt. Da sier vi
kanskje noe litt mindre viktig etterpå.
For at det skal bli trygt for oss, må vi kjenne at dere lytter når
vi forteller. Dere må lytte for å forstå. Og dere må forstå for å gi
oss riktig hjelp. Derfor må dere lytte til det vi sier sånn at dere
kan forstå hvordan livet kjennes for oss og hvordan dere kan
hjelpe.
S it at e r:
Jeg merker at noen lytter når de ikke holder på med andre ting og
spør videre spørsmål om det vi sier.

Mange voksne sier at de lytter, men vi merker at de følger med
hvis de spør videre om noe de virkelig ønsker å forstå.
Hvis de gidder å høre på hva vi har å si, klarer vi å si det viktige.
For å skjønne at de lytter må de se på meg og ikke holde på med
noe annet.
Jeg merker det om en voksen lytter eller ikke. Hvis du skifter tema
eller ikke ser på meg, så vet jeg at du ikke lytter.
Helsesykepleiere må lytte. De må følge med på de små detaljene.
Da kan de finne ut mer og kanskje finne roten til problemene.

Ville forstå
For at vi skal kjenne at det er vits i å snakke med dere, må vi
føle at dere virkelig vil forstå så godt dere kan. Når vi kommer
for å fortelle noe, kjenner vi det fort inni oss om dere faktisk vil
vite hva det handler om.
Det er veldig vanskelig å kjenne på en annens situasjon. Det
viktigste for oss er ikke at dere forstår hvordan det er å være
oss, for det er det bare vi som vet. Det viktigste er at dere
forstår at vi har de følelsene vi har i den situasjonen vi er i. Og
at vi reagerer som vi gjør.
Vi sier nesten aldri alt med en gang. Vi trenger å være trygge
på at dere vil vite og vil forstå før vi forteller alt. Hvis det er noe
dere ikke forstår, er det viktig at dere ikke bare går videre, men
undrer dere over hva som ligger bak. Hvis dere ikke undrer
dere, kan dere gå glipp av mye. Det er mye bedre at dere er
ærlige med oss hvis dere ikke forstår, enn at dere later som
dere forstår. I stedet for å si “jeg forstår”, spør heller hvordan
det kjennes for oss.

Du kan se om helsesykepleier lytter. De må se deg i øynene og
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S it at e r:
Helsesykepleier må høre på våre meninger og se det fra vårt
perspektiv. Helsesykepleier kan si at hun prøver å forstå hvorfor
personen gjør som den gjør og stille spørsmål om det.
I stedet for å si «jeg vet hvordan du har det», spør heller hvordan
føles dette for deg.
Jeg forteller om mamma, og så sier de at de forstår. Så spør jeg
om de har hatt en mamma med kreft, men de har jo ikke hatt det.
Hvordan kan de forstå da?
Vi har en på skolen som forstår. Når han snakker ser han oss dypt
inn i øynene og forsøker å forstå oss. Det gjør at vi blir glad igjen.
Jeg må føle at jeg blir forstått, selv om det kan være vanskelig å
gjøre noe med det. Du må bli forstått sånn at du føler at du blir
hørt og kan få noe hjelp.
De må ikke tro at vi er helt like som dem. Vi er mange år yngre
enn dem. Da må de snakke mer med oss for å forstå oss.
Jeg merker at en voksen vil forstå meg når de spør om noe som
handler om det jeg sier.
Hvis noen ikke klarer noe i timen, at det bare ikke går, så må de
voksne spørre om noe er vanskelig for eleven, i stedet for å bli
sure. De må snakke med deg og prøve å forstå.
De må prøve å skjønne hvilke situasjoner vi er i. Istedenfor å bare
si “det er greit” må de spørre oss hva som er viktig.

Være åpen og ikke dømme
Det er viktig at helsesykepleiere ønsker å snakke med alle
uavhengig av hvem vi er eller hva vi har gjort. Vi må kjenne at
dere er åpne for å høre på oss og at dere ikke har laget dere
en mening om oss på forhånd. Hvis noen av oss har fått en
diagnose eller noen andre har sagt noe dumt om oss, trenger
dere ikke å fokusere på det. Prøv heller å forstå det som ligger
bak det vi sier og gjør. Det blir utrygt for oss hvis vi føler at dere
tenker dere vet hvordan vi er, før dere har blitt kjent med oss.
Når vi begynner å prate, er det fint at dere ikke begynner å anta
ting om oss, om hvem vi er eller hvordan vi har det. Det er bare
vi som vet hvordan livet vårt kjennes, og det kan fort bli veldig
dumt hvis dere tenker at dere vet hvordan ting kjennes for oss.
Når vi har fortalt noe kan det fort bli dumt hvis dere begynner å
se annerledes på oss. Noen ganger kan det være skummelt å
fortelle, fordi vi er redde for hva dere tenker om oss etterpå. Vi
merker at dere ser annerledes på oss hvis dere endrer måten
dere snakker på, eller hvis dere slutter å snakke ærlig til oss.
Hvis vi kommer til dere på grunn av en krangel er det viktig at
dere lytter til de ulike personene. Ikke tenk at noe er sannheten,
det oppleves ulikt fra ulike kanter. Selv om andre har sagt
dumme ting om oss, er det lurt at dere alltid spør oss først. Da
kan vi få snakket ærlig om det som det handler om for oss.
S it at e r:
Jeg merker om personen er fordomsfull, og begynner å anta
ting. De skal ikke begynne å anta ting. Det er dumt og det er ikke
sikkert at tingene er sant.
Det er viktig at helsesykepleier er åpen for å snakke, og at vi føler
vi kan snakke om alle temaer.
Det er masse følelser som kommer når vi er hos helsesykepleier.
Noen ganger kan vi være flaue og syke. Alle personer er
forskjellige, det må de bare respektere.
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Hvis jeg har en mening kan de ikke være sånn “den meningen er
feil”. Da føles det som at de voksne er sinte eller ikke liker meg.

Tåle å ta imot

Hvis helsesykepleier dømmer oss eller sier at det vi snakker om er
rart eller ikke kan stemme, er det lett å bli lei seg og kjennes seg
utrygg.

Dere må tåle å ta imot uansett hva vi forteller. Vi følger veldig
nøye med på hvordan dere reagerer på og tar imot det vi sier.
Vi tester dere først for å se om dere tåler det vi sier. Se på oss,
være rolige og snille i stemmen og ha mot til å snakke videre
med oss om det som er dumt, vondt eller vanskelig. Det er
viktig at dere ikke blir sinte på oss eller skuffet over det vi sier.
Hvis dere kjenner på urolige følelser inni dere, forklar det til
oss, så kanskje vi kan forklare mer.

Hvis man har gjort noe foreldre ville kjeftet for, kan heller
helsesykepleier lytte.

Vise følelser
Reager gjerne på det vi sier. Det er fint at dere viser følelser.
Forklar oss ærlig hva dere kjenner på. Da kjenner vi at dere
lytter med hjertet og at det vi sier er viktig. Hvis dere ikke
reagerer, kan vi tenke at det vi har opplevd ikke er så farlig. Hvis
vi forteller om noe som er vondt for oss, så er det veldig fint å
møte det med følelser og reaksjoner og si “sånn skulle du aldri
hatt det”.
S it at e r:
Ikke ha et “stoneface”. For hvis barnet sier noe som har vært veldig
vondt og helsesykepleier ikke reagerer, så kan barnet tenke at det
ikke er så alvorlig likevel.
Hvis de sitter helt stille, er det vanskelig å vite om de bryr seg.
Vis følelser når du snakker med oss. Det er lov å si eller vise at du
blir sint, lei deg, eller glad over hva vi forteller.

Vi vil gjerne at dere skal vise følelser, så lenge dere forteller oss
hva dere føler på. Det er fint hvis dere forteller oss at det var bra
at vi fortalte. Det gjør oss trygge på at dere tåler det.
S it at e r:
Helsesykepleiere må være modige. Når de hører noe vondt, kan
de si at det gjorde vondt å høre og at de blir lei seg. De må lytte
godt etter.
Helsesykepleier må tåle å høre vonde ting. Har vi åpnet oss, er det
veldig vondt å bli avvist.
De må kunne håndtere alle temaer. De kan si ifra hvis de er usikre,
og forklare hvorfor de reagerer som de gjør.
De må ikke bli satt ut av det vi sier. Vi kan ha store problemer eller
små problemer, men de må tåle det uansett.

Du trenger ikke å begynne å gråte, men du kan vise at du bryr deg
og vil at jeg skal få det bedre. Det er fint å vise følelser.

Helsesykepleiere må høre på det vi sier og vise at de kan være der
for oss etterpå. Det er viktig fordi da kan vi føle oss tryggere, og
kjenne at helsesykepleier tåler.

Hvis helsesykepleier er åpen og viser følelser, da vet jeg at hun er
trygg. Da vet jeg at hun bryr seg om meg på ekte.

Helsesykepleier må være god på å takle vanskelige ting.

Det er ikke så fint å være positiv hele tiden. Hvis vi forteller noe
som er trist, så må du også bli litt trist sånn at vi merker at du
forstår situasjonen.
Hvis helsesykepleier viser følelser og åpner seg, viser det oss at vi
ikke skal holde vonde ting inni oss.
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HVA
HELSESYKEPLEIERE
MÅ GJØRE
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Her kommer råd til hva dere bør gjøre for at det skal kjennes
trygt nok å komme til dere for å snakke. Vi håper at dere alle
kan få dette til, for at det skal bli tryggere for flere å snakke.

Jeg trodde at man måtte ha store problemer for å snakke med
helsesykepleier. Når de presenterer seg så sier de at om du sliter
eller har problemer, kom til meg. Jeg hadde ikke turt å snakke om
kjærlighetssorg.

Gi oss info

Helsesykepleiere kunne hatt samling med hver klasse eller trinn
om hvorfor de er her, hva de hjelper til med og når de er her.Vi
trenger informasjon. Det er bra hvis de sier ifra at de finnes. Jeg
vet ikke hvem helsesykepleier er. Det burde være mer info.

Vi må vite hvorfor helsesykepleiere er på skolen og hva dere kan
hjelpe oss med. Vi er mange som tror at dere bare er her for å
gi vaksiner eller plaster. Ikke alle vet at vi kan komme til dere
for å snakke, eller hva vi kan snakke med dere om. Det er fint
om dere kommer til alle klasserommene for å fortelle hva dere
kan hjelpe oss med, når dere er på skolen og hvor vi kan finne
dere. Gi oss gjerne konkrete eksempler på hva vi kan snakke
med dere om. Det er lurt at dere bruker ord som vi forstår. Husk
å si at vi kan snakke med dere om både store og små ting. Da
blir det lettere å komme til dere uansett hva vi vil snakke om.
Noen av oss trenger å vite at det vi ønsker å snakke om er viktig
nok til å ta opp med dere.
Det er trygt for oss at vi vet litt om hvem dere er som person.
Si gjerne hva dere heter og litt om dere selv. Kanskje er dere
veldig glade i hunder, eller har noen interesser som vi også har.
Det kjennes fint når dere snakker med oss om vanlige ting.
Allerede før vi kommer til dere er det viktig at vi får vite at
ting vi sier ikke blir sagt videre uten at dere avtaler med oss
først. Dette må dere være sikre på at alle elevene på skolen får
vite. Det kan avgjøre om vi vil snakke med dere i det hele tatt.
Forklar nøye og ærlig hva taushetsplikt betyr, og unntakene,
sånn at vi forstår hva som kommer til å skje med det vi sier.
S it at e r:
Det er viktig at de gir info til alle i klassen om hvem de er og hva vi
kan snakke med dem om. Jeg trodde helsesykepleier var en som
kom innom en gang i året for å sette sprøyter.
Hvis det blir tydelig at vi kan gå dit for hva som helst, ikke bare de
veldig vanskelige og store tingene, så kommer kanskje flere.
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Jeg må få info, jeg visste ikke egentlig om det var en
helsesykepleier på skolen her.
Helsesykepleier må gå ut i klassene og informere om at det går
fint og snakke om ting. Ikke bare si hvor kontoret er, men også
gjøre oss trygge.Det er viktig med taushetsplikt, at de ikke sier noe
videre. Jeg tror det er grunnen til at mange ikke går dit.
Hvis jeg vet at de holder det hemmelig kan jeg være litt mer åpen.
Jeg må kunne kunne stole på dem.
Taushetsplikt må bli sagt med en gang for trygghet. De må si ifra
om hva taushetsplikten gjelder og ikke. Så jeg vet hvis jeg sier
noe, hvor det ender opp.

Være der vi er
Noen ganger kan det være vanskelig å planlegge akkurat når
vi trenger noen å snakke med. Andre ganger kan det ta tid å
samle opp nok mot til å komme til dere. Da er det fint hvis dere
er tilgjengelige på skolen sånn at vi kan bli litt trygge på hvem
dere er. Når vi ser dere ofte, kan det kjennes mindre skummelt
å gå til dere for å snakke. Det er fint hvis dere er mer sammen
med oss der vi er, i klasserommene, i skolegården og i gangene.
Da kan vi få mulighet til å bli litt kjent med dere, og dere kan se
mer av hvordan vi har det på skolen.
Det kan være lurt å kalle inn alle elevene til samtaler sånn at
vi kan bli bedre kjent med dere. Hvis vi har snakket med dere
før, kan det bli mindre skummelt å komme bort når vi virkelig
trenger det.
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S it at e r:
Det er skummelt å skulle ta kontakt med en voksen vi ikke ser noe
til. Det blir mindre skummelt hvis vi ser personen mer.
Det handler om å bygge opp tillit. Vi er ungdom, vi er litt lukket
allerede og har ikke alltid helt kontroll heller. Noen ganger trenger
vi å snakke med noen som ikke er venner eller familie. Det er
fryktelig mye som skjer og mye som kan være vanskelig å snakke
om, da er det viktig at personen er der vi er.
Helsesykepleier burde bruke tid på å bli kjent med elevene utenfor
kontoret. Gå litt rundt og være til stede. Da blir det mye tryggere.
Helsesykepleier bør være der oftere. Det er vanskelig å få tid med
henne. Og når hun først er der, er hun opptatt hele tiden. Jeg
møter alltid bare en lapp på døra når jeg drar dit. Helsesykepleier
er både bra og dårlig. Det er dårlig at hun er der så lite og da får
man ikke hjelp. Når helsesykepleier er der, føler jeg at jeg alltid
kan komme å snakke med henne. Hun lytter og prøver å hjelpe
deg, og gjør alt hun kan for å hjelpe. Kanskje det er fint med flere
obligatoriske møter for jeg har ikke vært der på to år. Det kan
være litt vanskelig å komme og snakke med en fremmed om
problemene dine.
Helsesykepleier må prøve å ta kontakt med oss. For eksempel
sette opp samtale med oss alle sammen.
Hvis jeg var helsesykepleier ville jeg gått litt mer rundt omkring i
gangene og i friminuttene for å bli kjent med elevene. Det trenger
ikke å være så vanskelig.
Det er ikke alltid så lett å snakke med noen du ikke kjenner. Da
hjelper det hvis helsesykepleier er synlig og snakker med elevene.
Det krever mye å dra til helsesykepleier, så da kan vi miste tillit
hvis kontoret er lukket.

Smile og si hei
Det er fint hvis dere er glade når vi ser dere i gangen eller
skolegården. Vi ser at dere er glade når dere ser på oss med
varme øyne og smiler. Når dere smiler sender dere ut gode
vibber. Det gjør at det kjennes tryggere å komme til dere. Hvis
dere ikke smiler kan dere fort virke strenge eller sure. Da kan vi
bli redde eller usikre på om dere er interessert eller liker oss.
Si gjerne “hei” med en snill stemme når dere ser oss i gangene.
En glad person kjennes tryggere å snakke med.
Husk at dere må være like smilende og hilse på alle, uansett om
dere kjenner oss eller ikke. Da blir det ikke så tydelig hvem som
har vært hos dere for å snakke. Det er ikke sikkert vi har lyst at
alle skal vite det.
S it at e r:
En helsesykepleier må være smilende og lett å snakke med. Det er
fint når hun eller han smiler og sier hei i gangene.
Jeg synes at noe av det viktigste med helsesykepleier er at
personen er blid og positiv. Da får jeg lyst å snakke med dem. Når
jeg møter sure folk, da må jeg bare gå.
De må ha et stort smil så vi kjenner at de liker oss.
Hvis de som kommer til helsesykepleier er litt sjenerte, kan
helsesykepleier få dem til å være tryggere hvis den er smilende og
trygg.
De må ikke være sinte eller irriterte, da tør vi ikke å snakke.
Vår helsesykepleier har alltid et smil om munnen og er hjelpsom.
Når vi er hos dere for å snakke:

Bli litt kjent
Det er trygt for oss hvis dere forteller litt om dere selv før vi
begynner praten. Det trenger ikke å være veldig mye, men det
er fint å vite litt. Det føles mye tryggere å snakke med en som
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man vet litt mer om, en som er litt mer som en venn. Det kan
også være lurt å snakke om hva vi er glad i, eller hva vi liker å
gjøre på fritiden, sånn at ikke alt kjennes så alvorlig ut. Da går
praten ofte litt lettere, og det kan bli mer naturlig å snakke om
litt mer alvorlige ting.
Noen ganger er det skummelt eller vanskelig å fortelle om
vonde ting som har skjedd. Da hjelper det hvis dere deler litt fra
deres eget liv og kanskje forteller om noe som dere har opplevd.
Når dere er ærlige med oss er det lettere å være ærlig tilbake.
S it at e r:
Vi synes det er viktig at helsesykepleier også snakker om sine
interesser, fordi det er det lettere å komme inn i samtalen, og
snakke om det som er vanskelig. Da blir vi litt mer kjent og stoler
mer på dem.
Det er lurt å snakke om små ting først, for eksempel om venner,
familie og skole, helt til vi kommer til det temaet som er problemet.
Det gir en trygghet for oss å bli kjent. Vi må vite litt mer enn bare
navn, vi vil gjerne vite hva de liker.
Du og helsesykepleier må kunne ha vanlige samtaler uten at noe
må være galt. Hvis du har snakket om noe som er litt vanlig, kan
det være lettere å snakke om noe som er vanskelig.

Ta oss på alvor
Vi har mye kunnskap om livene våre, det må dere vise oss at
dere vet. Det er viktig at dere tror på det vi sier, og at dere viser
helt fra starten at dere tar det vi forteller helt på alvor. Når vi
merker at dere gjør det med små ting vi sier, blir det lettere å
fortelle litt større ting.
Det er fint hvis det er vi som får forklare hvordan det kjennes
for oss. Noen ganger kan vi for eksempel høre at det vi opplever
er en fase eller noe som er vanlig når man er barn, eller
vanlig i puberteten. Da kan det kjennes ut som dere finner
på forklaringer for oss, og ikke tar ordene våre på alvor. Ofte
trenger vi å fortelle uten at dere prøver å finne grunnene for oss.
Hvis dere er bekymret for oss er det nyttig at dere er ærlige om
det, og forklarer hvorfor dere er bekymret. Vi trenger å få ærlig
informasjon om alt som handler om oss. Da kjenner vi at det
er vårt liv det handler om. Vi vil også ha informasjon som dere
tenker at vi kan bli triste eller sinte av.
S it at e r:
De må ikke tenke at vi ikke vet hva vi snakker om fordi vi er barn.

De må bruke tid på å finne ut hva elevene er interessert i. Tillit
skapes når man blir kjent.

De voksne må ta det vi sier på alvor, og vise det tydelig. Ikke si at
det er hormoner og pubertet eller en fase. De må reagere med
følelser og prøve å forstå.

Jeg stoler ikke så mye på helsesykepleier fordi jeg er ikke så veldig
begeistret for å dele det jeg har vært igjennom med noen jeg
akkurat har møtt.

Helsesykepleier må være flink til å ta barn på alvor. De må tro på
elevene. Da er det lettere å ha en samtale med dem. Når du føler
at du blir hørt kjenner du at de forstår deg. Da føler du deg trygg.

Det er viktig at helsesykepleieren er som en venn på en måte,
sånn at du kan føle den tryggheten.

Helsesykepleier må se på oss på samme måte, ikke som små
unger men som en på vår alder.

Hvis de spør et spørsmål om noe som er personlig, må de også
svare tilbake. Hvis de er ærlig med deg, klarer du også å være
ærlig med dem.

Det jeg sa ble ikke tatt på alvor hos helsesykepleier. Det var
grunnen til at jeg ikke fikk snakket trygt.

Hvis vi kjenner personen bedre, stoler vi nok mer på den.
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Det hadde vært lettere om de hadde tatt meg med fra starten og
spurt hva som er viktig for meg.
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Det er viktig at den voksne er ærlig og snakker sant. Hvis jeg har
herpes så må de ikke si at det går fint, det går ikke fint. De må si
den rette behandlingen, ta meg på alvor.
Det er viktig at de hører etter hva eleven sier. Ikke si at det ikke er
seriøst nok eller bagatelliser følelser eller tanker.

Ikke si ting videre
Når vi skal snakke med dere er det veldig viktig at dere forteller
oss at dere ikke sier noe videre til andre, uten at dere har avtalt
det med oss. Vi er mange som har opplevd at voksne snakker
sammen om ting vi forteller dem, både små og store ting. For å
bli trygge nok til å snakke, trenger vi å vite at dere ikke sier det
vi forteller videre til noen. Det må vi få vite før vi sier noe som
helst. Det er fint hvis dere minner oss på at det gjelder både
små og store ting.
Hvis dere tenker at noe vi har sagt må fortelles videre og vi sier
nei, er det viktig at dere finner ut hvorfor vi ikke vil. Det er alltid
en grunn til det. Det kan være flere grunner til at vi ikke har lyst
til at andre skal vite det vi deler med dere. Vi kan være redde for
hva lærere vil si, om foreldre blir skuffet, sinte eller lei seg, eller
at andre elever skal få vite noe. Noen ganger kan vi fortelle om
situasjoner som kan bli verre av at andre får vite. Da kan det bli
skummelt for oss.

jeg sier rundt. Da føler jeg at jeg blir lurt. Hvis helsesykepleier sier
at hun ikke skal si det, også gjør hun det, blir jeg sur og lei meg.
Det kan være forskjeller i hva helsesykepleier og elever tenker, og
det kan bli et stort problem. Derfor må vi alltid diskutere det først,
før noe skal gå videre.
De må ikke fortelle det vi snakker om videre, uten vår tillatelse.
Det kan hende at jeg tester helsesykepleier for å finne ut hva jeg
kan si. Da finner jeg ut hva som skal til for at de forteller videre.
Hvis jeg har hatt en dårlig dag vil jeg ikke at helsesykepleieren skal
fortelle det til andre. Hvis hun gjør det så stoler jeg ikke på henne
lenger, da lukker jeg meg.
Hvis helsesykepleier sier det videre, kan jeg bli mobbet eller ertet.
Eller kanskje problemene vil bli større, kanskje en av de som starta
problemet får vite det.
Bare spør oss om hva vi er komfortabel med blir fortalt. Uansett
til hvem de vil fortelle det videre til. Det er veldig viktig at de spør
meg først, for at jeg skal stole på dem.

Ta oss med når dere skriver om oss

Hvis du forteller det videre, så kunne jeg jo ha fortalt det til alle
andre selv. Men jeg valgte akkurat deg.

Når dere skriver mens vi snakker, kan det kjennes kjipt og gjøre
at vi forteller mindre. Det er fordi det kan virke som at dere ikke
lytter eller bryr dere om det vi forteller. Ofte vet vi ikke hvorfor
dere gjør det, hva dere skriver eller hva dere skal gjør med det
som skrives ned. Det føles skummelt å ikke vite og det gjør at vi
holder tilbake. Selv om vi fortsetter å snakke, så forteller vi ikke
ting som er viktig for dere å vite.

Helsesykepleier må holde taushetsplikten når jeg kommer for
å fortelle. Da kan de ikke fortelle det videre til lærere, foreldre,
kollega, andre elever uten å avtale med meg.

Vær åpne om at dere skriver journal, hvorfor dere skriver, hva
dere skriver der og hvem som skal lese det. Dere må uansett
spørre oss om hva som skal stå og ikke skal stå i notatene.

Det er viktig med taushetsplikt, at de ikke sier noe videre bak
ryggen vår. Vi er redde for at de sier ting videre. Jeg tror det er
grunnen til at mange ikke går dit.

Dere kan gjerne spørre oss om vi vil skrive et lite sammendrag
sammen på slutten av timen. Hvis vi ikke vil det, må vi få lese
igjennom det dere har skrevet. Eller dere kan lese det høyt for
oss hvis vi heller vil det. Da kan vi sammen passe på at det som

S it at e r:

Jeg føler ikke at jeg kan snakke der, hvis helsesykepleier sprer det
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blir skrevet er riktig, nyttig og at det kjennes trygt for oss. Det
er også viktig at det som blir skrevet ned om oss ikke blir delt til
andre uten at vi vet det og har sagt at det er greit.
S it at e r:
Når hun sitter og skriver hele tiden virker det som om hun ikke
lytter. Vi vil ha oppmerksomheten fra henne.
Det er viktig at det de skriver er anonymt. Vi må vite hva de
skriver, fordi alt de skriver ned kan de dele videre, og det er ikke
greit for oss. Vi forteller bare til helsesykepleier. Hvis vi forteller
noe pinlig og det går videre, så blir vi såret.
Det er ofte tolkninger i det de skriver. Når de spør om de har
oppfattet dette rett, er det noen ganger vanskelig å si nei. Det blir
tryggere om vi får sitte ved siden av og lese det som blir skrevet.
Barn har lyst til å ha privatliv, informasjonen vi gir må bli i
samtalen. Når man snakker med helsesøster skal hun ikke skrive
ned alt du sier. Ikke se ned, hun må ha fokus på oss. Om de mister
arket eller noen hacker seg inn på dataen så kan noen finne ut
hva man har sagt. Det er viktig fordi ingen vet om, la oss si at du
har en bestefar fra et annet land, og så blir du slått av ham.
Når helsesykepleier skriver ned blir det annerledes, det blir
vanskelig å snakke fritt. Du blir usikker.

Når vi begynner å fortelle, tar det tid før vi har fortalt alt. Derfor
er det fint hvis dere kan la oss bestemme tempoet. Hvis dere
haster, kan det kjennes ut som vi blir avbrutt. Det kjennes vondt
når vi snakker om noe som er viktig for oss. Vi kan føle oss
avvist og bli redde for at vi har sagt noe feil. Derfor er det lurt at
dere forklarer oss hvorfor vi må avslutte, sånn at vi ikke tror det
handler om oss eller noe vi har sagt. Si at dere vil prate videre
med oss og spør om vi skal sette opp en ny time.
S it at e r:
Helsesykepleiere må respektere hvis jeg bruker lang tid på å si noe.
Voksne burde ha tålmodighet. Hvis vi prøver å forklare men ikke
får det helt til, så må de ta det litt rolig og ikke presse.
Ikke ha hastverk med det som dukker opp i timene. Hvis du ikke
haster, kjennes det som om du bryr deg mer.
De må være rolige for å ikke stresse barna som er der. Hvis man
stresser kan barnet bli stresset og bli redd.
Ikke press på for mye, la oss fortelle i vårt tempo, la oss si alt.
Hvis jeg ikke er klar til å snakke, kan det bli ubehagelig og tungt.
Kanskje spør om vi kan sette opp en time til sånn at vi har tid til å
bli litt kjent først.

Jeg føler usikkerhet til hva de skal gjøre med det de skriver ned.

Helsesykepleier kan ikke bare si en løsning og så er problemet
løst. Det må tas steg for steg, de må liksom bygge opp tilliten.

Gi tid og tålmodighet

Det er viktig at vi får den tiden vi trenger. At du ikke må gå før du
har snakket ferdig om det du trenger hjelp til. Helsesykepleier må
få høre hele historien og få høre hvordan det startet.

Det er fint hvis dere er rolige i stemmen og kroppen når dere
snakker med oss. Hvis dere er urolige i kroppsspråket, eller
stresset i stemmen deres kan vi føle at dere har dårlig tid, og
lure på om dere egentlig er interessert. Dette gjør at vi blir
usikre på å fortsette og fortelle.
Det kan ta tid før vi begynner å snakke om det vi har på hjertet.
Ofte trenger vi å møte dere flere ganger. Det er viktig at dere er
tålmodige og prøver å gi oss den tiden vi trenger.
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Gjøre det koselig
For å føle oss trygge er det viktig å snakke et sted som kjennes
koselig for oss. Når rommet har gode møbler, fine farger og
gode sitteplasser føles det mye tryggere å være der. Hvis vi er
stresset, lei oss eller føler oss utrygge, kjennes det fint og trygt
å komme til et sted hvor vi føler oss velkommen. Det kan være
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lurt å ha noe godt å spise eller drikke. Det kan være med å lette
på stemningen og gjøre det enklere å snakke.
S it at e r:
Det kan være litt stressende å sitte ansikt til ansikt. Det kan være
en sofa, varme farger sånn at man føler seg litt bedre og får
snakket ut.
Det er viktig at de er snille, gir godteri og har det koselig der. Da
tør vi å snakke hvis vi har hemmeligheter. Det kan være noe vi
trenger å si. For eksempel at det går dårlig hjemme.
Det skal være koselig i rommet, da føler du at du kan snakke om
alt. Man kan ha litt kjeks, saft eller frukt for å roe ned nervene.
Ha litt sånn godteri, da føler man seg litt mer trygg.
Om det er mat der blir vi tatt litt bedre i mot. Da føles det ikke som
et avhør, mer som en samtale.
Vi vil gjerne at de skal servere noe digg. Man serverer jo mat til de
man er glad i, da blir det tryggere.

hvordan det skal gjøres trygt. Vi kjenner foreldrene våre best
og vet hva som kan sies, og hvordan det kan sies for å unngå å
gjøre dem urolige. Hvis dere forteller noe til noen andre uten at
vi har fått være med å avtale, kan det kjennes ut som om dere
snakker bak ryggen vår. Det gjelder både noe om oss og noe vi
har fortalt dere.
Derfor må vi sammen helt konkret avtale hva som skal sies,
hvem det skal sies til, når det skal sies og på hvilken måte det
skal sies. Også når dere er bekymret, eller vi forteller om noe
veldig vondt, er det viktig at dere samarbeider med oss om å
finne løsninger. Da kjenner vi at vi har kontroll på det som skjer
i livet vårt.
S it at e r:
Helsesykepleier er der for å hjelpe oss. Da må de snakke med oss
om hva vi trenger, istedenfor å gå til lærere og foreldre. Det er
bare vi som vet hva vi trenger.

Gjøre praten koselig ved å kanskje gi noe godt og være
omsorgsfull og vise forståelse.

Når helsesykepleier skal samarbeide med lærerne eller ta kontakt
med foreldrene, må hun vise respekt for oss og høre på oss. Det er
viktig å høre på barn fordi vi har mange gode forslag.

Det er liksom betryggende på en måte å få noe når man er der.

Hvis vi har det veldig vanskelig, så må de alltid snakke med oss.

Avtale med oss før de andre
Når dere skal samarbeide med andre voksne, er det viktig at
dere husker på at det er oss dere skal samarbeide nærmest
med. For at løsningene skal bli nyttige og trygge for oss, må vi
få være med å bestemme. Hvis dere setter igang et samarbeid
med andre voksne, uten å ha snakket med oss først, kan det
raskt bli veldig utrygt. Her kommer råd til hva dere kan gjøre
for å beholde tilliten vår, når dere skal samarbeide med andre
voksne eller når det skal være møter som handler om oss.

Mange ganger hører ikke voksne på hva vi har å si. Det er dumt.
Da forstår de kanskje ting feil og alt må gjøres på nytt.
De samarbeidet mer med mamma enn med meg. Det gjorde at
jeg ikke fikk den hjelpen jeg ønsket og trengte.
Hvis de er mer opptatt av å “løse” problemet enn å sette seg inn i
min situasjon, så ender vi opp med meningsløse råd. Det er viktig
at de lar meg snakke nok om hva jeg vil og tenker er lurt før de
gjør noe.
De voksne må tørre å ha is i magen og samarbeide med oss når vi
forteller om noe vondt.

Hvis dere tenker at dere bør si noe til foreldrene våre eller
snakke med andre fagfolk, må dere alltid først avtale med oss
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Gi oss nok info før møter

Vi må få vite hvorfor møtet skal bli holdt og hva som skal bli
bestemt. Da får vi mer lyst til å være med.

Når det skal være et møte som handler om oss, der flere
voksne skal delta, trenger vi å kjenne at vi er hovedpersonen
i møtet. Vi må være med helt fra starten. Det er lurt at vi får
spørsmål om vi vil delta, i god tid før møtet. Det gjør det trygt
når dere forteller oss hvem som skal være med på møtet, sånn
at vi er forberedt på det. Forklar oss at vi har lov til å ha med
oss en trygghetsperson dersom vi ønsker det, og at det er en
person vi selv velger.

Det er viktig at vi får kjenne på at vi er hovedpersonen i vårt liv.
Helsesykepleier må fortelle dette til oss. Vi må få vite at det er
viktig at vi er med på møtet, og hvorfor.

Det er ikke sikkert vi har vært med på et sånt møte før. Derfor
er det fint hvis dere forklarer hvorfor møtet skal skje og hva
det skal handle om. Det som blir bestemt på møtet kan ha stor
betydning for livene våre, og det er viktig at dere snakker med
oss om det. Dette må vi vite for å kunne bestemme om vi vil
være der eller ikke.
Fortell oss hvor viktig det er at vi er på møtet. Vi må kjenne at
dere virkelig trenger vår beskrivelse av situasjonen vår, hva vi
mener om det som skal bestemmes og hva vi tenker om tiden
fremover. Vi må føle at dere virkelig bryr dere om oss og at dere
vil at vi skal ha det bra. Vis det med hele dere sånn at vi kjenner
at det er derfor dere vil ha oss med på møtet.
S it at e r:
De må forklare oss hvorfor det er viktig at vi er med på møtet.
Vi må vite hvilke tiltak som skal skje, og hva det betyr. Om vi ikke
vet det blir det utrygt. Hvis vi får vite ting så bygger det opp tillit.
De må gjøre det klart at de vil ha oss der fordi de vil høre på det vi
har å si. Få oss til å kjenne at vi kommer til å bli hørt.
Jeg fikk egentlig ikke info om hva de kunne hjelpe meg med. Det
hadde vært lurt om jeg fikk vite det, da blir det mye tryggere.
De kan finne ut om det er noen som eleven er ukomfortabel med.
Da er det fint om dere får vite det først og kan snakke med den det
gjelder. Dere finne ut sammen med eleven hva som skal gjøres.
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Det er noen ganger jeg blir informert samme dag om møter,
og så vet jeg ikke hva det handler om. Får bare vite at det er
obligatorisk. Får ikke vite hvem som kommer heller. Plutselig sitter
det en fremmed person på møtet. Jeg skulle ønske jeg fikk møte
de på forhånd, det føles ikke alltid trygt å ta opp ting når det er
fremmede på møter.
Noen ganger har mamma fått så mye mer info enn meg at jeg
ville vært “clueless” hvis mamma ikke tok seg tid til å fortelle. Jeg
har ikke vært en del av samarbeidet nesten.

Lage møtene trygge
Det kan hende at vi synes det høres skummelt ut å være med
på møtet. Da må dere spørre oss om hva som skal til for at det
kan kjennes trygt nok å være med. Minn oss på hvor viktig det
er at vi er med, og at våre meninger trengs for at løsningen skal
bli best mulig for oss. Prøv å finne ut hvorfor vi ikke har lyst
til å være med på møtet, og spør om hva som kjennes utrygt.
Kanskje kan vi løse det sammen.
Barn har rett til å ha med noen de er trygge på inn i møtet,
som en trygghetsperson. Dette kan være helsesykepleieren,
en lærer, en miljøarbeider eller en annen voksen.
Trygghetspersonen sin oppgave er å gjøre tryggere for oss å
være i møte. Den kan stille oss spørsmål når det trengs, følge
med på hvordan vi har det inne i møtet og si fra til noen av de
andre voksne om noe gjøres utrygg måte. Det kan være lurt
å ha et tegn som vi kan vise hvis det skjer noe som ikke føles
riktig. Da kan vi kjenne oss trygge på at det vi mener kommer
frem på møtet. Å ha med en trygghetsperson kan gjøre et møte
med mange voksne mulig å delta i.
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Når vi skal være med i møter, er det viktig at vi på forhånd får
snakke med den som skal lede møtet. Vi trenger å snakke om
hva det er viktig for oss at møtet skal handle om og hvordan
møtet må være for at det skal bli trygt å være der. Det kan være
noe vi ikke vil skal bli nevnt, eller noe vi virkelig trenger å få
snakket om i møtet. Det kan og være lurt å snakke sammen om
hva som kan gjøres hvis vi blir usikre eller lei oss i møtet. Det er
fint hvis vi kan ha en slags plan for dette.
S it at e r:
Ansvarsgruppemøter kan være veldig store og skumle. Det må
være noen der som kan se når vi blir utrygge. Snakk med oss
ordentlig før møtet.
Jeg må ha med en jeg er trygg på når jeg skal på møter. En som
vet hva jeg tenker og mener om det som blir snakket om. Det er
skummelt med mange på møtet. Kanskje jeg ikke har truffet alle
før.
Vær ærlige om hva dere skal snakke om og spør hva vi vil snakke
om. Vi burde få være med på å planlegge møtet og bestemme hva
det er viktig å snakke om på møtet.
Noen ganger vil de bare ha deg med i møtet, men du har likevel
ikke noe å si der. Da kan de si at du faktisk var der, men du har
ikke noen innflytelse på hva som skjer.
Det er viktig å få vite hva møtet handler om på forhånd, slik at det
ikke kommer overraskelser.
Hvis det er et tema som er veldig personlig, ønsker man kanskje
ikke at lærerne skal være med på det.
Det er fint hvis de voksne introduserer seg selv og sier hvorfor de
er der. De må snakke med ord som vi forstår, så vi blir inkludert.
Oppmuntre og gi tilbakemeldinger når vi deler av oss selv.

Ta alltid med stemmen vår i møter
Hvis vi ikke skal være med på møtet, må trygghetspersonen vår
kunne være der og ta med inn i møtet det vi egentlig ville sagt.
Om dere er valgt til trygghetsperson eller ikke, pass på at vi har
en. I selve møtet kan trygghetspersonen passe på hvordan det
snakkes om oss og at det snakkes om det som er viktig for oss.
Vis at dere er på vår side og stå opp for oss og våre meninger.
Det er veldig viktig at vår stemme blir hørt på ekte når ting skal
bestemmes.
Hvis vi ikke vil være med på et møte, er det fint hvis dere spør
på nytt igjen neste gang. Kanskje ombestemmer vi oss. Ikke
gi opp å få oss med. Stemmen vår må uansett inn i møtet og
bli hørt på ekte. Hvis dere blir usikre på hva vi ville tenkt om
noe som blir nevnt på møtet, er det viktig at dere ikke er med å
bestemme noe uten å sjekke med oss. Hvis voksne bestemmer
løsninger uten at vi er enige, er det lett at det blir feil.
S it at e r:
Hvis jeg ikke greier å si det selv, så må trygghetspersonen spørre
om den kan hjelpe meg med å si det.
Hvis jeg ikke får bli med på møtet, kan de spørre meg om det er
noe jeg vil skal bli sagt eller ikke sagt på møtet. Men jeg skjønner
egentlig ikke hvorfor de skal ha et møte uten oss det gjelder.
Mine beslutninger ble satt helt fremst, og de voksne som var
involverte ville bare prate med meg.
Vi må bli enige om hva som skal bli sagt på møtet og hvorfor vi
sier det. Og helsesykepleier må være på min side.
De må stoppe møtet når barnet trenger det. Oppsummeringen av
møtet må bekreftes av barnet når møtet er ferdig.
Om barnet ikke vil være med på møtet, så må barnets mening
komme frem gjennom en person som barnet har valgt selv.
Jeg hadde trengt at hun snakket med meg. Ikke at de voksne gikk
sammen og fant ut hvordan de skulle fikse meg.
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Forandringsfabrikken
Henter inn kunnskap direkte fra barn
Forandringsfabrikken er en ideell stiftelse som jobber for å
gjøre barnehager, skoler og hjelpetjenester bedre. Ideen er at
barn og unge har viktig kunnskap om systemene som de er
avhengige av. Målet er at systemene som er laget for barn og
unge, skal oppleves trygge og nyttige for dem.
Det siste tiåret har Forandringsfabrikken systematisk samlet
inn erfaringer og råd fra barn og unge om hvordan de opplever
møtene med skole, psykisk helsehjelp, barnevern, politi,
NAV, rettssystem og kriminalomsorg. Dette oppsummeres til
kunnskap fra barn, uten analyser eller kommentarer fra voksne.
Forandringsmetodikk
For å hente inn, systematisere og formidle oppsummerte
erfaringer og råd fra barn og unge, brukes en deltakende og
praksisrettet metodikk. Forandringsmetodikk er utviklet i tett
samarbeid med barn og unge. Den tar på dypt alvor at barn
har rett til å si sin mening på måter som oppleves trygge for
dem. Metodikken består av prosessbeskrivelser og verktøy som
bidrar til at mange, ulike barn og unge kan delta. Den bygger
tett på aksjonsforskningsmetodikken Participatory Learning
and Action (PLA).
Erfaringene og rådene hentes oftest inn i samlinger.
Samlingene organiseres med fokus på å sikre at de oppleves
tryggest mulig for flest mulig barn og unge. De voksne som
tilrettelegger er trent til å møte barn og unge med åpenhet og
mye menneskevarme. Dette bygger på hovedråd fra barn, til
hvordan voksne må være, for at barn og unge vil fortelle det
viktige.
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Erfaringer og råd oppsumeres
Erfaringer og råd fra samlingene dokumenteres i referater og
annen skriftlig og visuell dokumentasjon. Fabrikkarbeidere med
erfaring fra å systematisere data, oppsummerer deltakernes
erfaringer og råd. Referatene analyseres nedenfra-og-opp.
Erfaringer og råd fra mange deltakere på mange samlinger
på mange steder i landet, blir undersøkelsenes hovedfunn.
Funnene presenteres i rapporter, på web, i filmer og i bøker.
Funnene analyseres eller kommenteres ikke av fagfolk, og det
gjøres ikke koblinger til teori eller generaliseringer. Hovedsvar
blir byggesteinene i det vi kaller kunnskap fra barn.
Proffer presenterer
Deltakere i undersøkelsene inviteres med i formidlings- eller
fagutviklingsarbeid, som “proffer” i Forandringsfabrikken.
Proffene presenterer svarene som går igjen fra mange - for
politikere, nasjonale myndigheter, fagfolk og studenter.
I 2017 åpnet Forandringsfabrikken Kunnskapssenter, av
statsministeren. I Kunnskapssenteret samles kunnskap fra
barn. Så langt Forandringsfabrikken vet, er dette det første og
hittil eneste kunnskapssenteret i Europa med oppsummerte
erfaringer og råd, direkte fra barn.
Undersøkelser om psykisk helse
Forandringsfabrikken (FF) har siden 2012 gjennomført
deltakende undersøkelser på tema psykisk helse. Frem til vi
startet med denne undersøkelsen, har vi snakket med 1700
barn og unge som har fått psykisk helsehjelp. I undersøkelsene
har tilretteleggeren jobbet for at barn skal få sette ord på egne
erfaringer og råd om hva som skal til for å få nyttig psykisk
helsehjelp. Oppsummerte erfaringer og råd fra barn, kan
dermed være viktige bidrag til kunnskapsgrunnlaget Norge
trenger for å utvikle psykiske helsetjenester hvor barn får trygg
og nyttig hjelp.
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