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KOMMUNEBARNEVERN

Denne boka gir nyttig kunnskap om hvordan 
barnevernsansatte kan gjøre at barnevernet kan kjennes 
trygt, nyttig og samarbeidende for barn. Rådene i boka 
sier tydelig hvordan barnevernsarbeidere bør være, og 
hvordan prosessen i barneveret bør gjøres for at hjelpen 
skal kjenne samarbeidende og nyttig for barn.  Boka er 
skrevet i tett samarbeid mellom syv barnevernsproffer i 
forandringsfabrikken og syv barnevernledere i kommuner 
i Norge, slik at kunnskapen boka formidler både er hentet 
fra ansatte i tjenestene, og barna som møter tjenestene.

 
Boka passer godt inn i emner/tematikk som: 
Barndom, familieliv eller samfunn, god profesjonalitet, saksbehandling, medvirkning, 
barnevernspedagogen og samfunnsoppdraget,meldinger og barnevernfaglige vurderinger, 
tiltak, endringsarbeid og utviklingsstøtte, miljøterapi med utsatte barn og unge, 
barnevernfaglig veiledet praksis.
 
Boka løfter frem spørsmål som:  
Hva er god profesjonalitet, sett fra barn 
Hvordan samarbeide med barn 
Hvordan gjøre barnets beste vurderinger i samarbeid med barn 
Hva et godt barnesyn er, sett fra barn 
Hva betyr det å være samarbeidende, åpen, ydmyk og vise kjærlighet til barn 
Hvordan bruke et språk som barn ønsker og forstår 
Hvordan forstå bak barns smerteuttrykk 
Hvordan kan prosessene i barnevernet (melding og undersøkelse, hjelpetiltak, 
langtidsflytting, ettervern, planer og møter) oppleves gode for barn

Oppbygging av boka: 

Del 1: Barnevern i endring 

Del 2: Grunnmuren i barnas barnevern 

Del 3: Samarbeid med barn i praksis 

Del 4: Rammer for et samarbeidende barnevern

BOK: Barnas barnevern – Trygt, nyttig og 
samarbeidende for barn (2018)

Om barns ønsker og råd til barnevernets oppbygging og 
arbeid  
Utgitt på Universitetsforlaget, 223 sider Kan kjøpes HER

https://www.universitetsforlaget.no/barnas-barnevern-1
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KOMMUNEBARNEVERN

Rapport: Det handler om oss (2021) 
100 barn 7-18 år om samvær i barnevernet

Utgitt av Forandringsfabrikken  
36 sider med bilder, bestilles eller lastes ned gratis HER

Rapporten handler om hvordan samvær må bestemmes 
for at det skal være riktig for barn. Barna som er snakket 
med i rapporten er mellom 7-18 år og kommer fra ulike 
kommuner i Norge. I rapporten deler de erfaringer, 
og gir tydelige råd til hvordan samvær må bestemmes 
i norge for at det skal bli riktig og trygt for dem. 
Rapporten inneholder også beskrivelser om hvordan 
FNs barnekonvensjon kan bidra til å sikre dette, og hvilke 
nasjonale endringer som må komme. 

Rapporten gir studenter kunnskap om hvordan de, som 
barnevernsarbeidere kan bestemme samvær slik at det 

blir trygt. Rapporten gir også råd til hvordan studentene kan bli trygge barnevernsansatte 
som samarbeider med barn om viktige avgjørelser for barnet.

Rapporten passer inn i emner/tematikk som: Saksbehandling, arbeid i barneverntjenester, 
tiltak i barnevernet, undersøkelser og beslutninger i barnevernet, medvirkning, 
barnevernspedagogen og samfunnsoppdraget, barnevernfaglig veiledet praksis, psykisk 
helse, omsorgskompetanse og omsorgssvikt, meldinger og barnevernfaglige vurderinger

Viktige tall: 
62% har ikke fått fortalt ærlig hva som er viktig for dem om samvær  
84% har ikke fått vite hvorfor samvær ble bestemt som det ble  
74% har ikke fått vite hvem barnevernet skulle fortelle videre til 
60% har ikke fått være med å bestemme hvor ofte samværet skal være

Rapportens innhold: 
Del 1: Barnets beste 
Del 2: Uttale seg fritt 
Del 3: Privatliv 
Del 4: Informasjon 
Del 5: Tilbakeføring 
Barn har rettigheter etter FNs barnekonvensjon  
Dagens nasjonale utfordringer  
Nasjonale endringer må komme

Sitater fra rapporten:
Jeg tenker det er veldig bra at jeg får være med å bestemme selv. Jeg føler meg som 

hovedpersonen og det føles godt. Det er jo mitt liv det handler om.
 

Det er jo våre foreldre, så hvis barn ikke kan være med å bestemme så er det ikke så mye vits å 

bestemme i det hele tatt. Det er ikke barnevernet sine foreldre, det er jo ikke de det skjer med.

https://www.forandringsfabrikken.no/det-handler-om-oss-2021
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KOMMUNEBARNEVERN

Rapport: Forstå det viktigste (2020) 
Barn 6-12 år, i barnevernet deler erfaringer og 
gir råd

Utgitt av Forandringsfabrikken, 55 sider 
Kan bestilles eller lastes ned gratis HER

110 barn (6-12 år) har i denne undersøkelsen delt sine 
erfaringer og råd fra møte med barnevernet. De fleste 
var i familier med hjelpetiltak. Et av hovedsvarene i 
rapporten er at 3 av 4 barn ikke har fortalt det viktigste til 
barnevernet fordi det ikke har vært trygt nok. Barna gir 
tydelige råd til hva barnevernet må gjøre for at det skal bli 
trygt nok å fortelle det viktigste.

Rapporten gir viktig kunnskap til barnevernstudenter 
som skal jobbe med barn, uansett hvor de skal jobbe. 
Rapporten passer som pensumlitteratur i alle emner som 

omhandler barnevernsarbeid.

Rapporten passer i emner/tematikk som  
Barnevernsarbeid, medvirkning, sosial og velferdspolitikk, barnevernfaglige vurderinger, 
psykisk helse, omsorgskompetanse og omsorgssvikt, barnevernspedagogen og 
samfunnsoppdraget, psykologi i et livsløpsperspektiv, barnevernfaglig veiledet praksis.

Rapportens innhold: 
Tre grunner som går igjen til at barna ikke forteller 

Del 1: Viktige råd fra barn i undersøkelsen 
 - Hvordan barn kan snakke trygt til barnevernet 
 - Hvordan gi nok informasjon 
 - Hvordan samarbeide med barn

Del 2: Erfaringer fra barn i undersøkelsen

Sitater fra rapporten:
De må huske at de ikke kan mene noe om hvordan livet kjennes for meg. De kan bare spørre 

meg, for å forstå mer.

Det blir vanskeligere å fortelle ting når de forteller videre. Vitsen med å snakke med dem alene er 

jo for å få fortalt ting jeg ikke har lyst til at skal bli sagt videre. Ihvertfall ikke med en gang.

https://www.forandringsfabrikken.no/article/rapport-forsta-det-viktigste-2020
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KOMMUNEBARNEVERN

Bok: Barnevernet fra oss som kjenner det (2017) 
Fortellinger fra 62 ungdommer

Utgitt av Forandringsfabrikken 196 sider 
Kan bestilles HER

Boka er skrevet av 62 unge som har erfaring fra 
barnevernet. De unge i boka deler erfaringer, og gir 
tydelige råd til hvordan barnevernet bør møte og 
samarbeide med barn, og hvordan de kan gi nyttig hjelp.

Boka passer i emner/tematikk som:  
Barndom, familieliv eller samfunn 
God profesjonalitet 
Medvirkning 
Barnevernspedagogen og samfunnsoppdraget 
Barnevernfaglig veiledet praksis

 
Bokas oppbygging:  
Del 1: 22 unge forteller tre nyttige, og tre lite nyttige ting barnevernet gjorde 
Del 2: 40 unge forteller om sine erfaringer. Hva har vært nyttig og hva har vært lite nyttig? 
Del 3: Øvelser laget av unge til barnevernsarbeidere

https://www.forandringsfabrikken.no/article/bok-barnevernet-fra-oss-som-kjenner-det
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BARNEVERNINSTITUSJON

Rapport: De tror de vet best (2021) 
152 barn 11-18 år i barneverninstitusjon

Utgitt av Forandringsfabrikken 53 sider 

Kan bestilles eller lastes ned gratis HER

I denne rapporten har 152 barn mellom 11 og 18 år delt 
erfaringer og råd til barneverninstitusjoner. Barna som 
har deltatt i rapporten har erfaring med å bo på haste-, 
omsorgs-, behandlings- og atferdsinstitusjoner over hele 
landet, private, ideelle og statlige. De unge i rapporten gir 
tydelige råd til hvordan ansatte kan samarbeide med dem 
på måter som gjør at det føles trygt å bo på institusjon. 
Rapporten inneholder også råd til hvordan komme inn til 
det som er vondt eller strevsomt for ungdommen, og til 
hvordan ansatte kan stoppe trygt, og unngå bruk av tvang.

Rapporten passer inn i emner/tematikk som:  
Psykologi i et livsløpsperspektiv, tiltak, endringsarbeid og utviklingsstøtte, barnevernfaglig 
veiledet praksis, psykisk helse, omsorgskompetanse og omsorgssvikt, miljøterapi med 
utsatte barn og unge.

Rapportens innhold:  
Første hoveddel av rapporten inneholder kunnskap direkte fra barn: 

Del 1: Samarbeid med barn 
Del 2: Inn til vondt eller strevsomt 
Del 3: Kjennes som et hjem  
Del 4: Stoppe trygt 

Andre hoveddel av rapporten inneholder råd til hvordan denne kunnskapen kan brukes i 
Norge. 

Sitater fra rapporten: 
De vonde tingene jeg har opplevd sitter fast inni meg, det er derfor det blir kaos. Men de som 

jobber her får ikke vite det, de tror jeg er farlig

Det er jo ikke normalt å ha kontor i halve huset ditt og at de skriver ned alt du gjør i løpet av en 
dag. Det kjennes ikke akkurat vanlig ut da

https://www.forandringsfabrikken.no/kunnskapssenter
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BARNEVERNINSTITUSJON

Rapport: Hvis jeg var ditt barn (2019)  
om tvang i barneverninstitusjon

Utgitt av Forandringsfabrikken, 63 sider med bilder 
Kan bestilles eller lastes ned gratis HER

55 ungdommer som har opplevd tvang på 
barneverninstitusjon har gitt svar i denne rapporten. 
Et av hovedsvarene er at bruken av ulike former for 
tvang gjorde at mange av ungdommene mistet mye 
tillit til voksne. Rapporten inneholder råd til hvordan 
institusjonsansatte kan gjøre institusjonen trygg for de 
unge som bor der, og til hvordan ansatte kan stoppe unge 
på trygge måter uten å bruke tvang. 

 
Rapporten passer inn i emner/tematikk som: 
Psykologi i et livsløpsperspektiv, tiltak, endringsarbeid og utviklingsstøtte, barnevernfaglig 
veiledet praksis, psykisk helse, omsorgskompetanse og omsorgssvikt, miljøterapi med 
utsatte barn og unge, god profesjonalitet.

Viktige tall: 
100% har opplevd fastholding på institusjon  
64% har opplevd å bli skjermet  
76% har opplevd å bli forfulgt  
80% har tidligere opplevd vold,overgrep eller maktbruk i egen familie
 
Rapportens innhold: 
Del 1: Når fastholding, skjerming og fotfølging brukes 
Del 2. Hvordan tvang oppleves – om fysisk fastholding, skjerming, fotfølging og     
tvangsprotokoller 
Del 3: Hva fastholding, skjerming og fotfølging gjør med unge 
Del 4: Livet etter institusjonen  
Del 5: Trygge barneverninstitusjoner  
Del 6: Råd til hvordan stoppe oss 
Del 7: Dette kan Norge gjøre 

https://www.forandringsfabrikken.no/ny-rapport-hvis-jeg-var-ditt-barn-om-tvang-i-barnevernsinstitusjon-2019
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BARNEVERNINSTITUSJON

Rapport: Klokhet om rus (2018) 
Råd fra proffer med ruserfaring

Utgitt av Forandringsfabrikken 67 sider 
Kan bestilles eller lastes ned gratis HER

Rapporten inneholder råd fra 58 ungdommer (15-23 
år) som strever, eller nylig har strevd med rus. Et av 
hovedsvarene i rapporten er at årsaken til at unge ruser 
seg handler om noe som er vondt inni, og at rus blir en 
måte å håndtere det vonde på. 

Rapporten inneholder råd til hvordan ansatte i 
komunebarnevernet og på barneverninstitusjon før møte 
og hjelpe unge som strever med rus på gode måter.

Rapporten passer inn i emner/tematikk som: 
Psykologi i et livsløpsperspektiv 
Tiltak, endringsarbeid og utviklingsstøtte  
Barnevernfaglig veiledet praksis 
Psykisk helse 
Omsorgskompetanse og omsorgssvikt 
Miljøterapi med utsatte barn og unge

Rapportens innhold:  
Del 1: Årsaker til rus  
Del 2: Råd til tjenestene 
           Skole - Barneverninstitusjon - Psykisk helsevern - Barneverntjenesten 
Del 3: Livet etter rus

Sitater fra rapporten:
Jeg fikk ikke pratet om grunnen til handlingene mine, bare om selve handlingen. Da blir 

løsningene veldig korttenkte. Når ungdom ruser seg, er det alltid en grunn til det.

https://www.forandringsfabrikken.no/article/rapport-klokhet-om-rus
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VOLD OG OVERGREP

Bok: Klokhet om vold og overgrep (2020)  
Om vold og overgrep mot barn i nære relasjoner

Utgitt på Universitetsforlaget 327 sider med bilder (148 
sider til barnevern) Kan kjøpes HER

Boka består av oppsummerte erfaringer fra 500 barn 
som er utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner. Den 
er skrevet av både fagfolk og proffer sammen. Svarene i 
boka er svært alvorlige, og viser til at dagens praksis og 
rammer ikke beskytter barn utsatt for vold eller overgrep 
godt nok. I boka gis det tydelige råd til hvordan gjøre det 
trygt nok for at barn kan fortelle om vold og overgrep, og 
beholde tryggheten for barnet også etter at det har fortalt. 
Barnevern har et eget kapittel.

Boka passer inn i emner/tematikk som: 
Psykologi i et livsløpsperspektiv, tiltak, endringsarbeid 

og utviklingsstøtte, barnevernfaglig veiledet praksis, psykisk helse, omsorgskompetanse 
og omsorgssvikt, miljøterapi med utsatte barn og unge, barnevernspedagogen og 
samfunnsoppdraget, sosial og velferdspolitikk, meldinger og barnevernsfaglige vurderinger, 
medvirkning, god profesjonalitet 

Viktige svar fra boka: 
Den viktigste grunnen til at barn ikke forteller om vold og overgrep er at de ikke vet hva som 
skjer med det de forteller. Hva vil de voksne gjøre? Hva vil de si, og til hvem? Mange barn vet 
ikke hva voksne ikke har lov til å gjøre mot barn. Da blir det vanskelig å fortelle om vold og 
overgrep. Målet med boka er å øke kunnskapen om vold og overgrep mot barn, blant voksne 
som jobber med barn, slik at det blir tryggere for barn å fortelle. Boka kan hjelpe studenter 
til å lage det trygt for barn, slik at de kan få nyttig hjelp.

Boka løfter frem viktige spørsmål som: 
Hvordan kan barnevernsarbeidere snakke med barn når de er bekymret. 
Hvordan må barnevernsarbeidere være når et barn har fortalt om vold eller overgrep 
Hvordan kan barnevernet beskytte barn ved å samarbeide med barn? 
Hvordan må rammene forandres for at barnevernansatte skal kunne beskytte barn bedre?

Bokas oppbygging:  
Kap.1     Dagens utfordringer i Norge 
Kap.2-4 Fortellinger, erfaringer og råd fra barn  
Kap.5     Hvordan gi informasjon til barn om vold og overgrep 
Kap.6     Lovverket og FNs barnekonvensjon. 
Deretter følger et kapittel til hver oppveksttjeneste.  
Til slutt et kapittel skrevet av Kripos og Politihøgskolen om hvilke spørsmål fagfolk kan stille 
barn utsatt for vold og overgrep.

https://www.universitetsforlaget.no/klokhet-om-vold-og-overgrep-1


10

VOLD OG OVERGREP

Rapport: Sint utenpå vondt inni (2020)  
til politikere politi skole barnevern BUP

Utgitt av Forandringsfabrikken 119 sider med bilder (15 sider 
direkte til barnevern)  
Kan bestilles eller lastes ned gratis HER 
Svarene i rapporten er gitt av 101 ungdommer mellom 13-20 
år som har erfaring med å bruke vold som en måte å uttrykke 
det vonde de har inni seg. De unge i rapporten gir råd til 
hvordan voksne i barnevernetkan gi informasjon og trygghet, 
hvordan voksne kan samarbeide med dem, og stoppe på 
trygge måter.

Rapporten passer inn i emner/tematikk som: Psykologi i et 
livsløpsperspektiv, tiltak, endringsarbeid og utviklingsstøtte, 
barnevernfaglig veiledet praksis, psykisk helse, 
omsorgskompetanse og omsorgssvik, miljøterapi med utsatte 
barn og unge, barnevernspedagogen og samfunnsoppdraget, 

sosial og velferdspolitikk, meldinger og barnevernsfaglige vurderinger

Viktige spørsmål som blir stilt i rapporten:  
Hvorfor bruker barn vold? 
Hva bør barnevernsansatte gjøre for at vold ikke skal skje?  
Hvordan hjelpe barn som bruker vold på en nyttig måte? 
Hvordan kan barnevernsansatte stoppe barn som bruker vold på trygge måter?

Viktige tall:  
89% av ungdommene har vært i kontakt med barnevernet 
73% av disse fikk det verre i familien etter at barnevernet kom 
80% av ungdommene har sett andre bruke vold, eller selv opplevd vold, overgrep eller 
omsorgssvikt i oppveksten.

Rapportens innhold: 
Del 1: Derfor blir det vold 
Del 2: Skole 
Del 3: Barnevern og utekontakt  
Del 4: BUP 
Del 5: Politi 

Sitater fra rapporten:
Når du føler deg liten, blir det på en måte tryggere å bruke vold.

Hjemme opplevde jeg vold og kontroll. Jeg ville bort fra familien. Sinne bygget seg opp. først slo jeg 

til veggen. Og så begynte jeg å slå til andre som var frekke med meg. Jeg måtte få det ut.

https://www.forandringsfabrikken.no/article/rapport-sint-utenpa-vondt-inni-2020
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PSYKISK HELSE

Bok: Psykisk helsevern fra oss som kjenner det (2019)  
unge deler erfaringer og gir råd

Utgitt på Universitetsforlaget 135 sider Kan kjøpes HER

Psykisk helsevern fra oss som kjenner det er skrevet av 104 
unge fra hele landet som har erfaring fra psykisk helsevern. I 
boka deler de erfaringer om hva som har vært nyttig og unyttig 
i sine møter med psykisk helsevern. De gir også råd til hvordan 
de ansatte i psykisk helsevern bør være, og hva de bør gjøre for 
at hjelpen skal bli trygg og nyttig.

Boka er aktuell for alle som vil forstå og bidra til godt psykisk 
helsearbeid for barn og unge, og er nyttig for studenter i mange 
fagfelt.

Boka passer inn i emner/tematikk som: 

Psykologi i et livsløpsperspektiv 
Tiltak, endringsarbeid og utviklingsstøtte 
Barnevernfaglig veiledet praksis 
Psykisk helse, omsorgskompetanse og omsorgssvikt 
Miljøterapi med utsatte barn og unge 
Barnevernspedagogen og samfunnsoppdraget 
Meldinger og barnevernsfaglige vurderinger 
Medvirkning  
God profesjonalitet

Bokas oppbygging: 
Kapittel 1: Om kunnskap fra hovedpersonene  
Kapittel 2: Trygghet betyr alt 
Kapittel 3: Gode behandlere  
Kapittel 4: Symptomer, diagnoser og medisiner  
Kapittel 5: Nyttig hjelp  
Kapittel 6: Innleggelse  
Kapittel 7: samarbeid mellom behandler og barn  
Kapittel 8: bakgrunn for denne boka

https://www.universitetsforlaget.no/psykisk-helsevern-fra-oss-som-kjenner-det-1
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PSYKISK HELSE

Rapport: Vi vil dere skal forstå (2021) 
142 barn og unge om selvskading

92 sider. Kan bestilles eller lastes ned gratis HER

142 barn og ungdommer i alderen 15-20 år har delt 
erfaringer om selvskading, og gitt råd til tjenestene de 
selv har fått hjelp i. I rapporten deles kunnskap om hva 
som kan være årsaker til selvskading, og råd til hvordan 
voksne som jobber i tjenestene kan hjelpe de unge som 
selvskader på trygge og nyttige måter.

Rapporten inneholder kunnskap og råd som er nyttig for 
alle som skal jobbe med barn og unge. Den kan særlig 
passe til sosialfagutdannede som skal jobbe i skolen.

Rapporten passer inn i emner/tematikk som:  
Psykologi i et livsløpsperspektiv 
Tiltak, endringsarbeid og utviklingsstøtte 
Barnevernfaglig veiledet praksis 
Psykisk helse, omsorgskompetanse og omsorgssvikt 
Miljøterapi med utsatte barn og unge 
Meldinger og barnevernsfaglige vurderinger

Rapportens innhold: 
Hva er selvskading 
Hvorfor selvskading 
til skolen 
til helsesykepleiere 
til BUP 
til legevakt 
til sengepost 
Dagens stor utfordringer 
Nasjonale endringer som må komme
 
Sitater fra rapporten

Jeg ville at noen skulle forstå at jeg hadde det vondt, så jeg begynte å slå hodet i veggen. De 

hadde jo ikke forstått at jeg trengte noen å snakke med.

Det handlet jo mest om at jeg hadde veldig mange vonde ting inni meg som jeg ikke fikk prate 

om. Da kunne selvskadingen gjøre at jeg slappet av.

https://www.forandringsfabrikken.no/article/rapport-vi-vil-dere-skal-forsta-2021
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PSYKISK HELSE

Rapport: Plage (6-12) og Plage (13-19) (2020) 
Råd til politikere og skole 
53 barn 6-12  år og 140 ungdommer 13-19  år 
med erfaringe fra å plage andre

Utgitt av Forandringsfabrikken. Plage (6-12) 47 sider, 
Plage (13-19) 48 sider. Kan bestilles eller lastes ned gratis 
HER (6-23) og HER (13-19)

Rapportene setter fokus på det mange voksne kaller 
for mobbing. I våre rapporter har barn bedt oss om å 
kalle det plaging. Rapportene inneholder erfaringer 
fra barn som har plaget andre, og råd til hvordan de 
voksne i skolen bør møte barn som plager, med varme og 
forståelse. Rapportene er aktuelle for alle som skal jobbe 
med unge.

Rapporten passer inn i emner/tematikk som: 

Psykologi i et livsløpsperspektiv 
Tiltak, endringsarbeid og utviklingsstøtte 
Barnevernfaglig veiledet praksis 
Psykisk helse, omsorgskompetanse og omsorgssvikt 
Miljøterapi med utsatte barn og unge 
Meldinger og barnevernsfaglige vurderinger

Begge rapporten er bygget opp på samme måte:  
Del 1: Sånn kjennes det 
Del 2: Råd til skolen 

Sitater fra rapportene

Etter en krangel er jeg sint og så klikker jeg. Å bli lei seg kommer til slutt.

Ingen starter å plage andre uten grunn. Jeg plaget andre fordi jeg ikke ville være den eneste 

som hadde det vondt inni meg. Jeg vet det høres slemt ut, men det ble sånn, fordi jeg hadde det 

sånn.

https://www.forandringsfabrikken.no/article/ny-rapport-plage-6-12
https://www.forandringsfabrikken.no/article/rapport-plage-13-19-2020
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PSYKISK HELSE

Rapport: Når skolen ikke passer (2016)  
råd fra elever som strever over tid 

Utgitt av forandringsfabrikken 56 sider 
Kan bestilles eller lastes ned gratis HER

Rapporten er skrevet med hovedsvar fra 210 elever på 
mellomtrinnet og ungdomsskolen som på ulike måter 
strever på skolen. Elevenes erfaringer er at strevet kan 
handle om mange ulike ting som er vondt i livene deres. 
I rapporten gir de råd til hvordan de voksne på skolen 
kan gjøre det tryggere og nyttigere for elevene å være på 
skolen. Rapporten er aktuell for alle som skal jobbe med 
unge.

Rapporten passer inn i emner/tematikk som: 

Psykologi i et livsløpsperspektiv 
Tiltak, endringsarbeid og utviklingsstøtte 
Barnevernfaglig veiledet praksis 
Psykisk helse, omsorgskompetanse og omsorgssvikt 
Miljøterapi med utsatte barn og unge 
Meldinger og barnevernsfaglige vurderinger

Rapportens innhold:  
Verdier i skolen 
Om oss 
Hjelp i og utenfor klassen  
Vurdering i og utenfor klassen  
Vurdering, tilbakemelding og karakterer 
Anmerkninger 
Blir borte  
Livsviktige lærere  
Trygt fellesskap  
Trygghet til å lære  
motivasjon til å lære

https://www.forandringsfabrikken.no/article/n%C3%A5r-skolen-ikke-passer


15

SOSIALT ARBEID MED UNGE

Rapport: Klokhet om NAV (2016) 
råd fra unge voksne i NAV

Rapport om unges erfaringer med NAV 
Utgitt av Forandringsfabrikken 38 sider 
Kan bestilles eller lastes ned gratis HER

Rapporten inneholder svar fra 55 unge mellom 18 og 25 år 
som har erfaring fra NAV. De unge deler sine erfaringer, 
og gir tydelige råd til hvordan NAV bør møte dem og 
hvordan veilederne kan gi god og nyttig hjelp. Den er 
aktuell for alle som skal jobbe med unge. 

Rapporten passer inn i emner/tematikk som: 
Tiltak, endringsarbeid og utviklingsstøtte 
Barnevernfaglig veiledet praksis 
Psykisk helse, omsorgskompetanse og omsorgssvikt 
Miljøterapi med utsatte barn og unge 
Meldinger og barnevernsfaglige vurderinger 
Barnevernspedagogen og samfunnsoppdraget

Rapportens innhold: 
Del 1: hvordan NAV kjennes for oss 
Del 2: Råd om godt samarbeid

https://www.forandringsfabrikken.no/article/magasin-klokhet-om-nav
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F o r s l a g  t i l  u n d e r v i s n i n g s F i l m e r

KOMMUNEBARNEVERN

Film: Trygg melding og undersøkelse  
Kunnskap direkte fra barn om hvordan 
undersøkelse kan gjøres trygt for barn

20 min - Tilgang kan kjøpes HER

 
I filmen deler proffer kunnskap fra barn om hva som er viktig i barnevernets arbeid 
med melding og undersøkelse. Det blir også delt kunnskap fra barn om viktigheten av å 
samarbeide med barn videre i prosessen, og særlig når beslutninger skal tas. Videre blir det 
gitt råd til hva som er viktig for at det blir trygt for barn etter at en undersøkelse er ferdig.

Filmen passer inn i emner/tematikk som:  
Tiltak, endringsarbeid og utviklingsstøtte 
Barnevernfaglig veiledet praksis 
Psykisk helse, omsorgskompetanse og omsorgssvikt 
Meldinger og barnevernsfaglige vurderinger

Film: Hjelpetiltak som hjelper 
Kunnskap direkte fra barn om hvordan 
samarbeide med barn før, underveis og i 
evalueringen av hjelpetiltak når barn bor hjemme.

20 min - Tilgang kan kjøpes HER

 
I filmen deler proffer kunnskap fra barn om grunner til at barn ikke forteller det viktigste til 
barnevernet, og hvilke konsekvenser det har for hjelpen barnet får. For at barnevernet skal 
sette inn hjelpetiltak som er nyttig for barnet, må barnevernet snakke med barnet, og det må 
gjøres på trygge måter slik at barnet kan fortelle ærlig.

Filmen passer inn i emner/tematikk som:  
Tiltak, endringsarbeid og utviklingsstøtte 
Barnevernfaglig veiledet praksis 
Psykisk helse, omsorgskompetanse og omsorgssvikt 
Miljøterapi med utsatte barn og unge 
Meldinger og barnevernsfaglige vurderinger

https://www.barnevern.forandringsfabrikken.no/film.html
https://www.barnevern.forandringsfabrikken.no/film.html
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F o r s l a g  t i l  u n d e r v i s n i n g s F i l m e r

KOMMUNEBARNEVERN

Film: Hvordan kan barnevernet se bak barns 
handlinger og oppførsel? 
20 min 
Kunnskap direkte fra barn om å forstå hva atferd eller 
smerteuttrykk handler om og hvordan kontaktpersoner i 
barnevernet kan møte trygt.  
Filmen kan kjøpes ved forespørsel. 

 
Filmen passer inn i emner/tematikk som:  
Psykologi i et livsløpsperspektiv 
Tiltak, endringsarbeid og utviklingsstøtte 
Barnevernfaglig veiledet praksis 
Psykisk helse, omsorgskompetanse og omsorgssvikt 
Miljøterapi med utsatte barn og unge 
Meldinger og barnevernsfaglige vurderinger

Film: Hasteflytting til barnets beste 
20 min 
Kunnskap direkte fra barn til barneverntjenesten og BUFetat 
når barn skal flyttes i beredskapshjem, fosterhjem eller på 
barneverninstitusjon 
Tilgang kan kjøpes HER 
 
 

Proffene deler kunnskap fra barn om hva som er viktig at barnevernet tenker over når barn 
skal hasteflytte, og stiller spørsmålet “hvem er det det haster for?”. Barnevernet bes om å 
samarbeide med barnet slik at flyttingen kan bli mest mulig trygg og nyttig for barnet, og blir 
her gitt råd til hvordan det gjøres i praksis.

Filmen passer inn i emner/tematikk som: 
Tiltak, endringsarbeid og utviklingsstøtte 
Barnevernfaglig veiledet praksis 
Meldinger og barnevernsfaglige vurderinger 
Barnevernspedagogen og samfunnsoppdraget

https://www.barnevern.forandringsfabrikken.no/film.html
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F o r s l a g  t i l  u n d e r v i s n i n g s F i l m e r

KOMMUNEBARNEVERN

Film: Hvordan vurdere barnets beste i 
barnevernet 
20 min 
Barnerettsprofessor Kirsten Sandberg og barnerettsjurist 
Grethe Gilstad om hvordan vurdere barnets beste etter 
Barnekonvensjoenen art. 3. og 12. Filmen kan kjøpes ved 
forespørsel.

Filmen passer inn i emner/tematikk som:  
Global ethics and Human rights 
Rettsandvendelse i barnevernet 
Juridisk metode og forvaltningsrett 
Meldinger og barnevernsfaglige vurderinger

Film: Hvis jeg var ditt barn 
20 min 
Kunnskap direkte fra barn om tvang i barneverninstitusjon. 
Tilgang kan kjøpes HER  
 
 
 
 

I filmen forteller proffer med erfaring fra institusjon om hvordan det oppleves å bli bli brukt 
tvang på av voksne, og hva det kan gjøre med barn. Det blir også gitt råd til hvordan ansatte 
på institusjon kan stoppe barn på trygge måter.

Filmen passer inn i emner/tematikk som:  
Psykologi i et livsløpsperspektiv, tiltak, endringsarbeid og utviklingsstøtte, barnevernfaglig 
veiledet praksis, psykisk helse, omsorgskompetanse og omsorgssvikt, miljøterapi med 
utsatte barn og unge, meldinger og barnevernsfaglige vurderinger 

Filmens innhold: 
Hvorfor gjør vi vonde ting mot oss selv og andre 
Situasjoner der tvang blir brukt 
Tvang blir brukt på ulike måter 
Tvang lager sterke følelser 
Tvang setter sterke spor 
Tvang kunne vært unngått 
Vi må stoppes trygt 
Dette hjelper for trygghet.

BARNEVERNINSTITUSJON

https://www.barnevern.forandringsfabrikken.no/film.html
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F o r s l a g  t i l  u n d e r v i s n i n g s F i l m e r

SNAKKE TRYGT

Film: Snakke med barn 
10 min 
Hvordan ønsker barn å bli snakket med for at de skal få 
fortalt det viktigste? Kunnskap direkte fra barn til alle som 
jobber med barn.  
Filmen kan kjøpes ved forespørsel.

 
Filmen passer inn i emner/tematikk som:  
Tiltak, endringsarbeid og utviklingsstøtte 
Barnevernfaglig veiledet praksis 
Psykisk helse, omsorgskompetanse og omsorgssvikt 
Miljøterapi med utsatte barn og unge 
Meldinger og barnevernsfaglige vurderinge


