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TAKK FRA PROFFENE
2020 ble et spennende år og et år med gleder 
og utfordringer. Det starta helt fantastisk med 
den store konferansen VONDT INNI SEG og 
med storbytreff i Oslo. Ny kunnskap ble lansert 
og mye spennende var planlagt. 

Så kom korona. Vi måtte i en periode slutte 
med profftreff og aktiviteter. Så kunne vi 
begynne igjen, men det var litt varierende 
hva vi kunne gjøre i de ulike byene. Noen av 
helgesamlingene måtte flyttes, men de fleste 
ble gjennomført. Høsten 2020 arrangerte vi 
for første gang REGIONENE MØTES. Dette 
ble spennende samlinger, der proffer fra to 
og to regioner møttes. Samlingene ble gjort 
fysisk (innenfor rammene for smittevern). 
Mange proffer hadde forklart hvor viktig det 
var for dem å møtes. Veldig sterke ønsker fra 
proffer om å ha fysiske møter, med mange 
forklaringer om hvor vanskelig denne spesielle 
høsten var, avgjorde dette. Seks samlinger ble 
gjennomført: to i Trondheim med proffer fra 
Møre, Trøndelag og de nordlige fylkene - to i 
Bergen og Stavanger, med proffer fra Rogaland 
og Vestland - og to i Oslo og på Hamar, med 
proffer fra hele Østlandet og Agder. 

Vi har møtt mange studenter dette året også, på 
studiene til barnehagelærer, lærer, psykolog, 
sosionom, barnevernsarbeider og vernepleier. 
Mye har vært digitalt, men også en god del 
fysiske treff er gjennomført. Det kjennes som 
om studentene åpner hjertene sine og lytter 
med både hodet og hjertet. Det kommer ofte 
voldsomt sterke tilbakemeldinger om at timene 
med proffene har vært veldig viktige og at de er 
så takknemlige. Ganske ofte møter vi studenter 
som er veldig frustrerte eller har sterke ønsker 
om at kunnskapen fra barn skulle kommet 
tidligere eller oftere i studiet. Tilbakemeldinger 
som går igjen er at vi lærer de konkrete råd om 
hvordan møte menneskene de skal møte, på 
måter som oppleves trygge.

Vi er takknemlige for alle politikerne, 
byråkratene, fagfolkene og studentene som har 
tatt imot, lyttet og prøvd å forstå kunnskapen 
fra barn. Samtidig vet vi at det er mange flere 
som trenger å forstå, og flere beslutninger 
som må tas bygd på kunnskapen direkte fra 
barn. Vi håper at 2021 blir et år hvor vi merker 
det med alle de voksne vi møter, at de prøver 
å forstå kunnskapen og forstår at det er livene 
våre dette gjelder. Takk til alle dere som tar 
kunnskap fra barn på alvor, vi er takknemlige.

Hilsen Proffene



TAKK FRA FORANDRINGSFABRIKKEN
TAKK til hver eneste av dere som har delt erfaringer og råd i undersøkelser i 
2020. Undersøkelsene har handlet om skole, barnevern, psykisk helsetjenester, 
NAV, politi og om rettssystemet. TAKK til hver og en av dere som var proffer i 
2020. Digitale profftreff og aktiviteter, undersøkelser som noen ganger måtte 
gjøres digitalt og digitale foredrag, sånn ble det. Heldigvis fikk vi gjennomført 
proffcamp, sommerens vakreste eventyr. Og heldigvis kunne vi arrangere 
samlinger utover høsten. Det har laget kraft og varme. Takk for at dere har 
båret kunnskapen fra barn rundt i landet, som rådgivere for Norge.

TAKK til studenter og fagfolk, for å invitere og lytte til proffene. Så mange av 
dere lytter og tar kunnskapen på alvor.  
TAKK politikere og myndigheter, for at dere vil forstå hvor viktig kunnskapen fra 
barn er, når systemer skal utvikles. Takk også for at dere var modige og gjorde 
flere stortingsvedtak bygd på det barn beskrev som aller viktigst.  
TAKK til Forandringsfabrikken sine økonomiske støttespillere, for at dere forstår 
at kunnskap fra barn er viktig for å sikre kvalitet i tjenestene, og for tilliten.  
TAKK også til Forandringsfabrikkens styre, for at dere hjelper på ulike måter. 
Takk også for at dere bidrar med trygghet, mot og spesialkunnskap.  
TAKK til fabrikkarbeiderne som gir av seg selv, treffer barn rundt i landet,  
oppsummerer kunnskapen fra dem og for at dere sammen med proffene løfter 
kunnskapen til studenter, fagfolk, byråkrater og politikere.  
 
I 2021 vil veldig store ting skje. Barns grunnleggende rettigheter for hvordan 
alle voksne skal møte barn, skal sikres i lovverk, retningslinjer og store 
satsinger. DET vil bidra til tryggere og nyttigere systemer og praksis for barn.  

FORANDRINGSFABRIKKEN 
KUNNSKAPSENTER
Forandringsfabrikken (FF) er en nasjonal, ideell stiftelse, etablert i 2004. 
Ideen er at barn og unge har viktig kunnskap, som Norge trenger. Siden 2008 
har FF gjennom undersøkelser, systematisk samlet inn erfaringer og råd fra 
barn og unge i systemene som er til for dem. Målet er at barnehager, skoler, 
psykisk helsetjenester, barnevern, politi, rettssystem og kriminalomsorg skal 
oppleves trygt og nyttig. Forandringsfabrikken gjør kunnskapsinnhenting, 
kunnskapsformidling, fagutvikling og arbeid for systemendring. I 2017 åpnet 
Forandringsfabrikken Kunnskapssenter, av statsministeren. Så langt vi vet, 
er dette det eneste kunnskapssenteret i Europa, som systematisk henter inn 
kunnskap direkte fra barn og unge - og der kunnskapen formidles av barn og 
unge selv, uten analyser eller kommentarer fra voksne. 

Forandringsmetodikk i samlinger
For å hente inn, systematisere og formidle kunnskap fra barn og unge, 
bruker Forandringsfabrikken en deltakende metodikk, som vi kaller 
Forandringsmetodikk. Den er utviklet i tett samarbeid med barn og unge og 
bygger på aksjonsforskningsmetodikken Participatory Learning and Action 
(PLA). Forandringsmetodikk tar på dypt alvor at barn har rett til å si sin mening 
på måter som oppleves trygge for dem. Den består av prosessbeskrivelser 
og verktøy laget for at mange, ulike barn og unge kan delta. Erfaringene og 
rådene hentes oftest inn gjennom samlinger. De voksne tilretteleggerne trener 
på å møte barn og unge med ydmykhet, åpenhet og mye menneskevarme. Det 
bygger på svar fra barna samlet inn gjennom mange år, til hvordan voksne må 
være for at barn og unge vil fortelle ærlig og fortelle det viktige. Deltakerne 
inviteres til å bidra flere ganger. 

Erfaringer og råd oppsummeres
Erfaringer og råd samles i referater og annen skriftlig eller visuell 
dokumentasjon. Referatene gjengir deltakernes svar ordrett. Fabrikkarbeidere 
med erfaring fra å systematisere data, oppsummerer deltakernes erfaringer og 
råd. Referatene analyseres nedenfra-og-opp, i flere runder. Fabrikkarbeidere 
er trent i å lese data rent. Erfaringer og råd fra mange deltakere på mange 
samlinger på mange steder i landet, presenteres som hovedsvar. Dette samles 
i rapporter på web, i filmer og i bøker. Hovedsvar analyseres eller kommenteres 
ikke, og det gjøres ikke koblinger til teori eller generaliseringer. Hovedsvar blir 
byggesteinene i det vi kaller kunnskap fra barn.

Undersøkelser fra 2008 - proffene presenterer kunnskapen
Deltakere i undersøkelsene inviteres med i formidlings- eller 
fagutviklingsarbeid, som “proffer”. Proffene presenterer svar som går igjen fra 
mange, hovedsvar, for politikere, nasjonale myndigheter, fagfolk og studenter. 
Forandringsfabrikken har det siste tiåret møtt og snakket med 6500 barn i 
skolen, 1800 barn i barnevernet, 1900 i psykisk helsevern og nesten 600 som 
har opplevd vold og overgrep.

I 2020 (med korona) har 
Forandringsfabrikken  
holdt foredrag for 8963 mennesker 
i hovedsak fagfolk og studenter i de 
ulike delene av oppvekstfeltet. Proffer 
har møtt 307 politikere, 766 proffer 
har bidratt i foredrag eller møter som 
Skoleproffer, Psykiskhelseproffer  
eller Barnevernproffer

Marit Sanner, fabrikkleder



«Stortinget ber regjeringen gjennomgå 
helselovgivningen for å sikre at denne 
er i tråd med FNs barnekonvensjons 
prinsipper om barns rett til å bli hørt, 
beslutninger til barnets beste og barns 
rett til privatliv.»

«Stortinget ber regjeringen sikre 
at forslagene til ny barnevernlov 
og ny barnelov er i tråd med FNs 
barnekonvensjons prinsipper om 
barns rett til informasjon, til å bli hørt, 
beslutninger til barnets beste og barns 
rett til privatliv.»

FNS BARNEKONVENSJON FNS BARNEKONVENSJON

«Stortinget ber regjeringen sikre at 
prosesslovgivningen og forvaltningsloven 
er i tråd med FNs barnekonvensjons 
grunnleggende rettigheter til å få uttale 
seg fritt, informasjon, privatliv og at 
beslutninger tas til barnets beste.»



FNs BARNEKONVENSJON 
De fleste i Norge har hørt om barnekonvensjonen. Fagfolk har lært 
om barnets beste og barnets rett til å bli hørt. Men hvordan barns 
rettigheter skal harmonere med øvrig lovgivning og brukes i praksis, 
er ikke godt nok kjent. Barnekonvensjonen brukes lite sammen med 
særlovgivningen. Systemene for barn kjenner derfor ikke godt nok til 
hvilken konkret betydning de grunnleggende rettighetene har for barn. 
Dette har vært et viktig fokus for Forandringsfabrikkens arbeid i 2020.

Kunnskapsinnhenting
Råd fra barn 6-18 år om mekling og rettssak til ny barnelov
Barnelovutvalget skulle i 2020 foreslå en helt ny barnelov. Utvalget 
var opptatt av at barn skulle gi innspill til den nye loven, og ga 
Forandringsfabrikken i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse om 
barns råd til mekling hos familievernet og rettssak hos domstolene. 
Rådene ble samlet i en rapport, som ble brukt av utvalget som direkte 
innspill i NOU 2020:14 Ny barnelov - til barnets beste.

Samarbeid med barn
170 barn og unge har beskrevet konkret hva voksne i skole, psykisk 
helse og barnevern må gjøre for at det skal kjennes ut som de 
samarbeider med dem og når bestemmelser skal tas. Rådene 
ble samlet inn på profftreff rundt i landet og brukes i ulike typer 
fagutviklingsarbeid. 

Hvis jeg var statsminister
290 barn og unge rundt i landet har beskrevet hvilke forandringer 
de ville gjøre i skole, helsetjenester, politi og barnevern, hvis de var 
statsminister i en måned. Svarene brukes som innspill til forskning og 
nasjonale satsinger.  

Kunnskapsformidling
 < Proffer besøkte lokalpolitikere i oppvekstutvalg i Tromsø, 

Trondheim, Bergen, Stavanger, Sandnes, Drammen og Oslo. Barns 
kunnskap og barns rettigheter var hovedtema i presentasjonene, samt 
hvordan barn kan få uttale seg fritt som grunnlag for vurderinger av 
barnets beste.

 < Kunnskap fra de siste av Forandringsfabrikken sine undersøkelser, 
ble i februar 2020 presentert på en nasjonal samling i MITT LIV 
Storbynettverk. Her deltok for første gang også ledere i storbyenes 
oppvekststyrer. 

 < Proffer formidlet kunnskap fra barn for fulle saler med fagfolk 
samla på tvers av hjelpetjenester og skole i storbyene og i mindre 
kommuner på kryss og tvers av landet. Dette foregikk i stor grad 
digitalt. 

Fagutvikling
MITT LIV Storbynettverk
I februar 2020 ble det gjennomført felles storbynettverk i Oslo for 
ni storbyer. Høsten 2020 reiste FF ut til storbyene for å ha egne 
og tilpassede møtepunkt. Viktige tema var barns grunnleggende 
rettigheter for fremgangsmåte, barnevern, vold, kriminalitet, rus og 
unge utsatt for vold og overgrep samt erfaringsutveksling og dialog.

Systeminnspill
Tre historiske stortingsvedtak
Selv om barnekonvensjonen ble inkorporert i 2003 er den kun delvis 
tatt inn i viktige lover for barn og unge. Etter innspill fra proffer ble det 
i 2020 vedtatt tre viktige vedtak på Stortinget. Det var vedtak om å sikre 
at helselovgivning, barneloven, barnevernloven, prosesslovgivningen og 
forvaltningsloven er i tråd med FNs barnekonvensjons grunnleggende 
rettigheter til å få uttale seg fritt, informasjon, privatliv og at 
beslutninger tas til barnets beste. Dette ble enstemmig vedtatt, i mai 
i Helse- og omsorgskomitten og i Familie- og kulturkomiteen og i 
desember i Justiskomiteen.

Innspill til NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste
FFs viktigste innspill til utvalget som skulle gjennomgå 
familieverntjenesten var at familievernet må sikre at barnets beste tar 
utgangspunkt i barnets beskrivelser, egen identitet og barnets ønsker. 
Barn må tas med i hele prosessen og få nok informasjon om alle 
avgjørelser som gjelder livene deres. Familievernet må ha rammer som 
sikrer at barn kjenner seg trygge så de kan fortelle det viktigste for seg, 
og det må tas med i beslutninger og tiltak.



      KLOKHET OM VOLD OG 
OVERGREP
Kunnskapsinnhenting
Ny bok: Klokhet om vold og overgrep
Oppsummerte erfaringer og råd fra 500 barn som er utsatt vold eller 
overgrep i nære relasjoner. Boka har egne kapitler til studenter og 
fagfolk som jobber i barnehagen, grunnskolen, skolehelsetjenesten, 
barne og ungdomspsykiatri, fastlegetjenesten, tannhelsetjenesten, 
barnevernet og politiet. Fagfolk fra disse systemene har gitt bidrag 
inn til boka. Det gis eksempler på hvordan dagens rammer og 
praksis ikke beskytter barn utsatt for vold eller overgrep godt 
nok, og konkrete råd til hvordan gjøre det trygt nok for barn til å 
fortelle. Boka gir svar på hvordan fagfolk i praksis kan bruke barns 
grunnleggende rettigheter etter FNs barnekonvensjon. Boka er utgitt 
på Universitetsforlaget. 

Kunnskapsformidling
 < Proffer lanserte boka nasjonalt, i Oslo, sammen med bl.a direktør 

for Norges institusjon for menneskerettigheter, Barneombud Inga 
Bejer Engh, NKVTS, KRIPOS og stortingspolitikere.

 < Boka ble også lansert i Bergen, Trondheim og Stavanger. 
Der var proffer i viktige dialoger med fagfolk, lokalpolitikere, 
utdanningsinstitusjoner, ansatte fra Statsforvalteren og 
Statsadvokaten, om hvordan de ulike faggruppene kan beskytte barn 
utsatt for vold og overgrep.

 < På lanseringene var det også stort oppmøte fra politi, påtale og 
barnehus med politimestere, statsadvokater, påtalejurister, fagfolk og 
ledere innen tilrettelagte avhør og etterforskning av vold og overgrep 
mot barn. 

 < Proffer har presentert kunnskap fra boka på 
barnehagelærerstudier, lærerstudier, barnevernstudier og 
polithøgskolen rundt i landet. 

 < Statssekretær i justisdepartementet Thor Sættem har fått 
presentert hovedfunnene i boka ”Klokhet om vold og overgrep” og hva 
som må gjøres på justisfeltet for å beskytte barn utsatt for vold og 
overgrep.

Fagutvikling 
Proffer har sammen med fagfolk startet et samarbeid for å lage nye 
lokale samhandlingsrutiner mellom Barnehus, barneverntjeneste og 
politi i byene Bergen, Stavanger og Trondheim.

Systeminnspill
Endringer i avvergingsplikten 
Proffer har gitt muntlige og skriftlige høringsinnspill til forslag 
om endringer i avvergingsplikten. Forslaget var å lage en 
avveringingsplikt med en egen del om barn, som er i tråd med barns 
menneskerettigheter og kunnskap direkte fra barn. Dette vil gjøre at 
avvergingsplikten kan bidra til å bedre beskytte barn. 

Innspill til politikere
Proffer inviterte til stortingsseminar med stortingsrepresentanter 
for alle partiene i komiteene helse, barn og familie, utdanning og 
justis. Proffer presentere hvilke endringer som må gjøres i lovverk og 
rammer for at barn skal kunne fortelle om vold og overgrep, og for 
å sikre barn utsatt for vold og overgrep hjelp og beskyttelse. De ga 
innspill til hvordan barnekonvensjonen måtte inn i lovverk for å bidra til 
beskyttelse av barn utsatt for vold eller overgrep.  

Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner 
Proffer gav innspill til ny handlingsplan der de viktigste innspillene 
var at alle tjenester, systemer, prosjekter og tiltak som er ment for å 
hjelpe barn utsatt for vold, må bygges på kunnskap direkte fra barn. 
Barn må få systematisk og konkret informasjon i barnehage og skole 
om vold og overgrep, og hva barnevernet kan hjelpe med. Fagfolk og 
studenter i alle systemer som møter barn må ha verktøy for hvordan 
bruke kunnskapen direkte for barn og barnekonvensjonens fire 
grunnleggende rettigheter i praksis.



SKOLE
Viktigst på fagfeltet skole i 2020 var kunnskapsformidling til ansatte i 
skolen av nye undersøkelser, oppstart av proffklasser, utarbeiding av 
kompetansepakker og innspill til ny opplæringslov. 

Kunnskapsinnhenting 
Råd fra barn til nyttig ekstrahjelp (PPT)
FF hentet inn kunnskap fra barn, 7-15 år, om hvordan ekstrahjelp på 
skolen kan bli mest mulig nyttig for dem. Kunnskapsinnhentingen 
startet høsten 2020 og forsetter i 2021. 

Proffklasser
I 2020 ble hele klasser invitert med som rådgiverklasser i tre storbyer i 
Norge. Dette for å systematisk kunne hente inn svar på skolespørsmål, 
blant annet råd til hva som gir læring og trivsel. Det at alle elevene får 
bidra, sikrer kunnskap fra de som synes skolen er lett, vanskelig, gøy, 
kjedelig, skummel eller bare helt grei. Proffklassene måtte utsettes 
høsten 2020 pga. korona, men fortsetter så fort det er mulig igjen.

Kunnskapsformidling
 < Trygt i klassen - verktøy ble presentert for lærere og rektorer

 < Proffer formidlet hovedsvar fra undersøkelsene Plage (6-12 år) og 
Plage (13-19 år) med svar fra 193 barn og unge. De gav råd til hvordan 
voksne i skolen kan møte barn og unge som plager.

 < Proffer formidlet også hovedsvar fra undersøkelsen “Sint utenpå, 
vondt inni” til skoleansatte rundt i landet. Tema var hvorfor barn bruker 
vold, hva ansatte i skolen bør gjøre for at det ikke skal skje og hvordan 
stoppe barn trygt når de bruker vold.

Fagutvikling
Timen Livet
Hva er Timen Livet og hvorfor er det viktig for barn? Fem filmer 
bygger på kunnskap direkte fra barn om hva Timen Livet er og hvorfor 
det er viktig. Hvordan gjennomføre Timen Livet, utfordringer med 

gjennomføringen, viktige temaer og gjennomføring med de yngste er 
overskriftene i de forskjellige videoklippene. Lærere som har brukt 
Timen Livet deler også sine erfaringer og beskriver hvordan dette har 
påvirket klassemiljø og læring.

Trygt i klassen
Kompetansepakker til grunnskolen ble ferdigstilt. Pakkene inneholder 
råd fra elever om hva som skal til for å trives og lære best mulig 
på skolen. Der verdigrunnlag og elevsyn ligger i bunn for å skape 
trygghet for læring. Det er forslag til ulike aktiviteter for å bygge 
et tryggere læringsmiljø og forslag til hvordan skoleledelsen kan 
styrke læringsmiljøet på skolen. Pakkene inneholder også case- og 
refleksjonsoppgaver til disse temaene.

Systeminnspill
Nye skoleregler i storbyer
I 2020 ble det lagd innspill til skoleregler for storbyer bygd på 
kunnskap direkte fra barn og barns grunnleggende rettigheter i 
FNs barnekonvensjon. Forslag til skoleregler tok utgangspunkt i en 
forståelse for at trygghet er avgjørende for å kunne lære på skolen og 
at det er grunner til at barn gjør dumme eller vonde ting. Det ble gitt 
innspill til konkrete verktøy som oppleves trygge og nyttige for barn 
som alternativ til anmerkninger og andre konsekvenser i skolen. 

Høring om samarbeid, samordning og barnekoordinator
FFs innspill var at barns rettigheter må sikres gjennom hele prosessen. 
Barn må få uttale seg fritt og trygt om samarbeid mellom tjenester. Det 
må avtales med barnet hva slags informasjon som kan deles mellom 
tjenestene. Og samarbeidsmøter må bli trygge for barn. Barn må se og 
høre referatet og legge til endringer eller kommentarer. 

Høring om opplæringsloven
Viktigste innspill til opplæringsloven var at den må ha et første 
kapittel om barns grunnleggende rettigheter. Det må stå tydelig i flere 
paragrafer at eleven må bli samarbeidet med når det skal tas viktige 
beslutninger i elevens skolehverdag.  Det ble gitt konkrete innspill til 
hvordan loven må være for at voksne i skolen kan stoppe elever som 
bråker i timen, sier stygge ting, slår eller ødelegger ting, på en måte 
som oppleves trygg for eleven, og andre i klassen. 



PSYKISK HELSE
Viktige steg for arbeid med psykisk helse var konferansen VONDT 
INNI SEG, det store fagutviklingsarbeidet MITT LIV psykisk helse i 
kommunen med ti storbyer og Stortingets vedtak om å gjennomgå 
helselovgivningen for å få inn barns grunnleggende rettigheter.

Kunnskapsinnhenting
Unge som selvskader
142 barn og ungdommer mellom 15-20 år deler erfaringer og gir 
råd om selvskading til skolen, helsesykepleier, BUP, legevakt og til 
sengepost. I rapporten gir 142 barn og ungdommer råd til hvordan 
voksne kan  møte dem klokt og gi nyttig hjelp. De ber om at voksne gir 
hjelp til det som ligger bak selvskadingen. Undersøkelsen er til alle 
fagfolk som møter barn som skader seg selv, og rapporten vil bidra til 
økt forståelse og bedre hjelp for barn og unge.   

Kunnskapsformidling
 < Konferansen VONDT INNI SEG 3. - 4. februar 2020  

FF arrangerte en dialogkonferanse der proffer gikk i dialog med 
35 fagfolk, forskere, nasjonale myndigheter og stortings- og 
lokalpolitikere. Proffer forklarte hvordan barns råd kan være med og 
utvikle psykiske helsetjenester. Tema var: Hva skal til for at barn skal 
fortelle om det som er vondt, hva er god hjelp og hvilken kunnskap 
må psykisk helsearbeidere ha. Over 200 fagfolk og ledere i psykisk 
helsetjenester, lærere på utdanninger, nasjonale myndighetene og 
forskere deltok.

 < Boka “Psykisk helsevern - Fra oss som kjenner det” er pensum på 
alle profesjonsstudiene i psykologi.

 < Proffer har holdt foredrag for alle psykologutdanningene, og på 
medisinstudiet i Oslo, psykososialt arbeid på flere studiesteder, og for 
psykologer i spesialisering. 

 < Da rapporten SNAKKE SNILT - 900 unge som gir råd til 
helsesykepleiere ble lansert, ble den omtalt som en en gavepakke av 
landsgruppa for helsesykepleiere. Og de inviterte alle sine medlemmer 
til foredrag. 500 helsesykepleiere hørte proffer presentere snakke snilt. 

Fagutvikling
MITT LIV Psykisk helse i kommunen
I 2020 skrev 10 storbyer (Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, 
Sandnes, Kristiansand, Arendal, Drammen, Bærum og Tromsø) 
tilbakemeldinger etter å ha prøvd ut arbeidsmåter for god praksis 
i psykiske helsetjenester. 7 fordypningsdager ble gjennomført, for 
skolehelsetjenesten og helsestasjon, miljøtjenester og avlastning, 
koordinering og saksbehandling, PPT, utekontakt, EMBO og 
foreldreveiledning. To digitale nasjonale treff ble gjennomført. Proffer og 
jurister presenterte barnekonvensjonen og proffer forklarte eksempler 
på når barns rettigheter blir brutt i psykisk helsetjenester. Proffer og 
fagfolk gikk i dialog om å løse vanlige utfordringer i tjenesten. Dette ble 
grunnlag for utkast til nasjonale faglige anbefalinger.   

Systeminnspill
Nye nasjonale retningslinjer for helsesykepleierutdanningene
Proffene gav konkrete innspill til at utdanningen må lære 
helsesykpleiere å vise varme, snillhet og å samarbeide tett med barn 
for å kunne gi dem nyttig hjelp. Studentene må systematisk lære 
kunnskap fra barn. 

Barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud
Proffene gav innspill til hvordan samarbeid på tvers må gjøres på en 
trygg og nyttig måte for barn. Samarbeid mellom fagfolk OM barn, kan 
kjennes utrygt og bryte med barns menneskerettigheter. Samarbeid må 
ivareta barns grunnleggende menneskerettigheter og kan ikke skje over 
hodet på barn. 

Vedtak om rutiner for å stenge åpen journal
Proffer forklarte stortingspolitikere at åpen journal gjør det vanskelig 
for barn å skulle fortelle det som er mest vondt eller strevsomt. De 
mister kontroll. Når foreldre uten at barnet vet, kan lese det barnet 
har fortalt til behandleren, får ikke barn fortalt fritt. Stortinget vedtok: 
”Stortinget ber regjeringen sørge for at det er trygt for barn å dele 
vonde erfaringer, og at barnet skal ha kontroll på sin egen informasjon. 
Det skal være gode rutiner på plass for å sørge for at deler av barnets 
journal enkelt kan sperres for innsyn. Det skal gis god opplæring 
for helsepersonell, og det må være tid og rom til å gjøre disse 
vurderingene.”



BARNEVERN
Viktigst på fagfeltet barnevern i 2020 var undersøkelsen om barns råd 
til hvordan samvær bør bestemmes, innspill til det nasjonale fag- og 
kvalitetssystemet Digibarnevern, utarbeiding av rutiner med barns 
rettigheter, og høringsinnspill til enkeltbestemmelser i barnevernloven.

Kunnskapsinnhenting
Det handler om oss 
I 2020 var det gjennom flere dommer i EMD og i media søkelys på norsk 
barnevern når det gjelder samvær og tilrettelegging for tilbakeføring 
til biologiske foreldre. Der har foreldres rett til samvær vært i fokus, 
mens barns selvstendige rettigheter har hatt mindre fokus. Derfor 
gjorde FF en undersøkelse med 100 barn, 7-18 år om hvordan samvær 
bør bestemmes. Dette som en hurtiggående undersøkelse og direkte 
innspill til den nasjonale debatten og til ny barnevernlov.

De tror de vet best
I 2019 delte ca 100 unge erfaringer og råd om hva som er trygge 
og nyttige barneverninstitusjoner for dem. Kunnskapsinnhentingen 
fortsatte i 2020, der totalt 150 unge 11-18 har delt erfaringer og råd om 
hva som er trygge og nyttige barneverninstitusjoner, og hvordan Norge 
må tenke helt nytt når barn skal flyttes hjemmefra.

Kunnskapsformidling
 < Proffer har gjennom regelmessige møtepunkter med ledelse 

gitt innspill til utviklingen av det nasjonale fag- og kvalitetssystemet 
DigiBarnevern, og til KS om utvikling av nasjonal bekymringsportal.

 < Proffer laget flere kunnskapsfilmer til barnevernet, som er brukt som 
kompetanseheving og opplæring i mange storbybarnevern, blant annet i 
Oslo om hvordan snakke med barn.

 < Møte med barneminister Kjell Ingolf Ropstad for å presentere 
undersøkelsen Forstå det viktigste og gi innspill til ny barnevernlov.

 < Proffer gjennomførte fysiske og digitale KICK-foredrag som åpning 
av studieåret på 10 av 12  barnevernutdanninger, og dybdeforedrag på 
ulike fagtema innenfor kommunebarnevern og barneverninstitusjon.

Fagutvikling
Barns grunnleggende rettigheter inn i barnevernets rutiner
Arbeidet med barns grunnleggende rettigheter etter FNs 
barnekonvensjon har hatt stort fokus i FFs arbeid med alt 
barnevernsarbeid for 2020. Tidligere utarbeidede MITT LIV-anbefalinger 
og prosessbeskrivelser har blitt oppdatert med disse rettighetene 
i samarbeid med jurister og fagfolk, og presentert for ledelse i 
storbynettverket.

Forstå det viktigste 
Undersøkelsen ”Forstå det viktigste” ble lansert av proffer sammen 
med delprosjektleder for Barnevernsfaglig Kvalitetssystem 
Berit Landmark og barnevernledere i Stavanger og Trondheim. 
Undersøkelsen ble presentert for ledelse og kontaktpersoner i 
Stavanger, Sandnes og Bergen og det er gjennomført dialoger til 
hvordan rådene kan bli del av barneverntjenestens praksis og rutiner.

Systeminnspill
Endringer i barnevernloven om private aktører og sakkyndige
I følge FFs undersøkelser oppleves ordningen med bruk av sakkyndige 
som veldig utrygg for barn. En strengere regulering av sakkyndige blir 
derfor viktig for barn i barnevernet. Og barneverntjenestene må selv 
gjøre vurderinger og beslutninger, framfor å bruke private aktører. 

Retningslinje for ny master i barnevern
I følge kunnskap direkte fra barn kan lange utdanninger som 
inneholder mye teori om barn og hvordan møte barn, bidra til å gjøre 
barnevernet mer utrygt. Barn kan merke at voksne med lang utdanning 
møter dem mer som eksperter. Å  være likeverdige støttespillere, er 
i følge kunnskap fra barn avgjørende for å gi god hjelp og sikre barns 
menneskerettigheter. Masterutdanninger MÅ ta hensyn til dette.

Endringer i forskrift om fosterhjem
Barn må være med å bestemme hvor de skal bo, og hva som er viktig 
i fosterhjem. Forskriften må sikre at barns grunnleggende rettigheter 
blir ivaretatt både av barnevern og fosterforeldre. Barn ønsker å bo i 
vanlige familier, der fosterforeldre ikke er hjemmegående. 



POLITI OG RETTSSYSTEM
Kunnskapsformidling

 < Hovedsvar fra undersøkelsen ”Rett og sikkert for oss” har i 2020 
blitt presentert for ledelsen i fem politidistrikt, fagfolk fra Statens 
Barnehus, samt for politihøgskolestudenter og justispolitikere 
på Stortinget. Rådene fra undersøkelsen er blitt filmet og gjøres 
tilgjengelig for alle fagfolk i politi, påtale, bistandsadvokater, 
setteverger og domstolene. 

 < Politi, påtale, statsadvokater og Riksadvokaten ble invitert inn 
i prosessen med undersøkelsen “Sint utenpå, vondt inni”, og kom 
med nyttige innspill til spørsmål og tema de trengte svar på. I mai 
2020 ble undersøkelsen lansert i Oslo, og det ble gjennomført flere 
lokale lanseringer i storbyer rundt i Norge. Politi og påtale har 
vist stor interesse for rådene i denne rapporten. Kunnskapen har 
blitt presentert for ledelsen i en rekke politidistrikt, studenter på 
politihøgskolen, fagfolk i kriminalomsorgen og for SLT-ansatte. Rådene 
har også blitt filmet, og gjøres tilgjengelig for politi, påtale, advokater, 
konfliktråd og domstoler.

Fagutvikling
Styrkepakker til barn som har vært i avhør
FF startet i 2020 prosjektet ”Styrkepakke – til barn som har vært i 
tilrettelagte avhør på Statens Barnehus”. Styrkepakkene skal bidra 
til å gi barn som har vært i avhør mot og styrke, og gjøre at de føler 
seg mindre alene i tiden etter avhøret. 30 proffer som selv har vært i 
tilrettelagt avhør var med i utviklingen av prosjektet. Statens Barnehus 
har vært med som samarbeidspartner underveis. Styrkepakken består 
av bilder, armbånd, kosedyr og 6 videofilmer hvor proffer fra FF gir råd 
til barn som har vært i avhør.

Systeminnspill
Lover om straffereaksjoner og tvang for ungdom
Proffene ga innspill til høring om straff og tvang mot ungdom. De 
viktigste innspillene var at det ikke må bli mer straff, da straff ikke 
bidrar til at barn gjør mindre kriminalitet. Ved å gjøre straffene 
strengere vil unge som har det vondt skyves enda lenger vekk. Barn 
trenger ikke straff, men hjelp til å jobbe med det som er vondt og bli 
stoppet trygt. De trenger kjærlighet, menneskevarme og voksne som 
ikke ser på dem som farlige.

Handlingsplan om barnekriminalitet 
Handlingsplanen må sikre at barnekonvensjonen helt konkret kan 
brukes av politi og andre som møter barn i konflikt med loven. Den må 
ha et tydelig mål om at ingen barn under 18 skal i fengsel. Alternativ 
til straff kan være ungdomsstraff, samfunnsstraff og konfliktråd. At 
politiet bruker makt og maktmidler MÅ risikovurderes opp mot skadene 
og traumene barna får. Barn som bruker vold, eller gjør annen form 
for kriminalitet ønsker å bli stoppet, men de må bli stoppet på en måte 
som kjennes trygg for dem.



Om proffene
Forandringsfabrikken arrangerer ulike aktiviteter for proffer rundt om i 
landet.

Profftreff
Til tross for at pandemien i 2020 hindret en del møtepunkt, har 
proffvarmere og fabrikkarbeidere arrangert flere profftreff med 
middager og oppdrag i regionene. Tid, sted og innhold på treffet 
bestemmer de sammen. Et profftreff er åpent for alle aktive proffer, nye 
og gamle. Det er en kveld med fokus på styrke og samhold og et sted å 
møte kjente og få god mat. Det gis alltid et oppdrag som proffene skal 
jobbe med og svare på i mindre gruper. Proffer velger tema de vil gi råd 
om f.eks.: skole, psykisk helse, barnevern, vold eller politi. Svarene fra 
proffene skrives ned og sendes inn til prosjektgruppen i Oslo der de 
oppsummeres og blir innspill til nasjonale myndigheter og kommuner. 
Det har også blitt gjennomført flere digitale aktiviteter, blant annet 
Kahoot, Gruble og navnebingo. Det har vært viktig å prøve å få til fysiske 
møter i tråd med restriksjonene, og det ble blant annet gjennomført 
kreative verksteder. I desember ble det arrangert desembergrøt rundt i 
landet, hvor alle proffene fikk julegave og godtepose.

Aktiviteter som forandrer
”Aktiviteter som Forandrer” har gitt unge proffer med dårlig råd 
over hele Norge muligheter. Aktivitetene foreslås av proffene. 
Aktivitetene har som mål å være styrkende for proffene og gi mestring, 
f.eks. å kjenne gleden av fellesskap og kunne samarbeide med 
andre. Noen aktiviteter som vi har hatt i 2020 er fellesmiddager, 
hytteturer, skogsturer, spillkvelder, kino og aktiviteter som bading, 
fornøyelsespark, ski og grilling. Det ble også arrangert temakvelder 
om jobbsøking og CV-skriving, for å gi ungdom verktøy til å komme ut i 
arbeidslivet. 

Proffcamp
Proffcamp, som er Forandringsfabrikkens årlige sommerleir, ble 
gjennomført i juni 2020 på Viken folkehøgskole på Gjøvik. Proffer 
fra hele landet møttes for å gi råd til Norge, finne fellesskap og 
gi hverandre styrke. Proffcamp var som tidligere år todelt: halve 
uka for SkoleProffer og PsykiskhelseProffer, og andre halvdel for 
BarnvernProffer. 80 unge fra hele landet deltok! 

Proffer i media 
Flere medier brukte i 2020 rapportene til Forandringsfabrikken 
kunnskapssenter som kilde. Her er noen eksempler:

NRK Distriktsnyheter Midt-Nytt: Klok bok om vold. Deler ny kunnskap om vold 
og overgrep. 500 ungdommer bidrar med kunnskap i boka “Klokhet om vold og 
overgrep” TV-innslag.

Psykologisk: 500 barn og unge deler erfaringer og råd i ny bok om vold og 
overgrep. “Over 500 barn som har blitt utsatt for vold og overgrep, deler nå sine 
råd og erfaringer i en ny bok. Der forteller de også hva de trenger fra de voksne i 
barnehage, skole, helsetjenester, barnevern og fra politi.”

Bergens tidende: Barn treng informasjon om kva seksuelle overgrep er. 
”Forandringsfabrikken har snakka med barn i Noreg som har opplevd vald og 
seksuelle overgrep, om kva som trengst for å få barn til å fortelje. Barna dei 
snakka med, meinte det var viktig å vite kva seksuelle overgrep er, og korleis ein 
kan fortelje. Det er lettare å fortelje til vaksne med eit godt barnesyn, og som viser 
menneskevarme. Barna sa vaksne må tru på barn, og at barn treng å bli trygga 
på at det er trygt å fortelje. Dei ønskte at vaksne lyttar og spør for å forstå. Barna 
ønskte også ærlege og direkte vaksne.”

Sykepleien: Vold og overgrep: - Barn forteller ikke alltid det vondeste først. – Hvis 
et barn har valgt å snakke med deg, er du en utvalgt. Fortsett å snakke med 
barnet, ikke gi slipp, sier Dania og Leon. De to formidler kloke råd fra 500 barn og 
unge.

TV2: Slår alarm om medisinering av barn og unge: Funnene er urovekkende. 
En ny undersøkelse kaster lys over at mange barn og unge opplever at de i liten 
grad får tilstrekkelig informasjon eller mulighet til å uttale seg før de blir satt på 
medisiner. 

Psykiskhelse: Alarmerende om legemiddelbruk. En undersøkelse av 
legemiddelbruk blant 100 unge i alderen 15 til 20 år viser at nesten halvparten har 
brukt tre til fem legemidler mot psykiske plager.(…) - Sanner forteller at veldig 
mange av legemidlene som barn og unge må ta ikke er godkjent for bruk til barn 
og unge. Rapporten er alarmerende, og den må få betydning, selv om den ikke 
bygger på en stor, randomisert undersøkelse.

Aftenposten: Foreldre skal ikke få kikke i barnas psykologjournal ”Blant en gruppe 
barn og unge med erfaring fra psykisk helsevern forteller fire av fem at de ikke har 
sagt noe til psykologen eller psykiateren sin om det vonde som er den egentlige 
grunnen til at de trenger hjelp. En viktig årsak er uro for at informasjonen skal gå 
videre, viser en rapport fra kunnskapssenteret Forandringsfabrikken, som gjør 
undersøkelser blant barn og unge om blant annet skole og psykisk helse.” 

Sykepleien: Barn og unge gir råd til helsesykepleiere i fersk rapport. Nettopp 
tittelen på rapporten er det første og viktigste rådet fra de unge: Helsesykepleiere 
må være snille i måten de møter barn på. Helsesykepleier må snakke snilt.



Norsk sykepleierforbund: En gavepakke til alle landets helsesykepleiere fra 
Forandringsfabrikken 19.mai lanserte Forandringsfabrikken den rykende ferske 
rapporten ”Snakke snilt”. Rapporten inneholder råd til helsesykepleiere fra 900 
barn i hele Norge.

Stavanger Aftenblad: – Ingen barn våkner om morgenen og tenker at de skal 
skade noen. Du hører om dem og leser om dem, barn som er sinte, som slåss, 
raner, truer. Hvem er de, hvorfor bruker de vold, og er det mulig å stoppe? (…) De 
siste dagene har de presentert rapporten fra Forandringsfabrikken ”Sint utenpå, 
vondt inni” for politikere og ansatte i tjenestene.  101 barn og unge fra 13 til 20 år 
fra hele landet er med i undersøkelsen.

Stavanger Aftenblad: De fleste politifolk vil vi aldri kjenne oss trygge på. “Skal 
Norge få et politi som opplever trygt for barn, tror vi tida nå er kommet for at dere 
er ydmyke. Vi tror ikke politifolk vet hvordan de skal bruke Barnekonvensjonen.”

Dagsavisen: Lær av barna, Mæland! Så Mæland, lær av barna, og ikke 
statistikken(...)Disse historiene er blitt videreformidlet i enkelte rapporter, 
slik som ”Rett og sikkerhet for oss”, publisert av Forandringsfabrikken i 
2016, og Barneombudets rapport ”Hadde vi fått hjelp tidligere hadde alt vært 
annerledes”(2018).  

Krigsropet: Det varme blikket. ”I Forandringsfabrikkens nyeste undersøkelse 
blant barn mellom 6 og 12 år, kom det fram at tre av fire barn ikke hadde klart å 
fortelle barnevernet om det viktigste eller vondeste i livet sitt. - Dette er barn som 
er under barnevernet nå, og som antagelig skal være det i flere år framover. Og 
barnevernet har satt inn tiltak uten å ha fått høre hva som faktisk er viktigst for 
barnet! Det er veldig alvorlig, sier Dania.

Dagsavisen: Ungdommer reagerer på mobbekartlegging: – Man må faktiske 
snakke med barna, ikke ha et skjema. – Det blir litt en oppfordring til å baksnakke, 
mener skoleelevene Nora (18), Tavar (17) og Mikal (17).

Bergens tidende: Før ble folk baksnakket og holdt utenfor, forteller elever. 
Så prøvde skolen noe nytt. “Hva er viktigst for læring? Dette spørsmålet stilte 
Forandringsfabrikken til over 4000 elever. Svaret de fikk var nettopp trygghet. 
Basert på denne og en annen undersøkelse og trivsel utviklet kunnskapssenteret 
Timen livet” 

KS-podkast ”Der livet leves”: Episode av KS-podden som handler om 
Forandringsfabrikken - som bidrar til kunnskap om hvordan hjelpesystemer og 
skole oppleves for barn. 

Adresseavisen: Anmerkninger ødelegger trygghet, ordningen må ta slutt. “Bygd 
på kunnskap direkte fra barn, forskning og også erfaring fra mange lærere, må 
ordningen med anmerkninger nå ta slutt”

Styring og organisering
Styring av Forandringsfabrikken
Barn og unge i alderen 6-20 år bidrar med kunnskap om hvordan 
hjelpesystemene og skolen oppleves akkurat nå og hvordan de bør 
være. Hovedsvar oppsummeres og publiseres i Kunnskapssenteret. 
Barn og unge som har bidratt med svar i undersøkelsene inviteres til å 
være med videre som proffer. Da kan de være med å formidle hovedsvar 
fra undersøkelser og egne erfaringer, til fagfolk, myndigheter og 
utdanningene.

Proffer bor rundt om i hele Norge. Målet er at de raskt blir møtt med 
mye menneskevarme og dermed inkluderes i fellesskapet. Som proff 
kan ungdommene delta lite eller mye og ingen trenger å bli medlem.

Fabrikkarbeiderne henter inn erfaringer og råd fra barn og unge rundt 
i landet og legger til rette for at den oppsummerte kunnskapen når ut 
i Norge. Faglige nettverk bidrar med gode råd til hvordan kunnskapen 
skal nå ut. Styret bidrar til trygg styring på administrasjon og økonomi.

2020 med korona har lært oss at vi klarer å få enda større dekning 
digitalt, gjennom digi-møter, streaming og filmer. I tillegg har det blitt 
produsert flere digitale nettressurser, digitale læringsplattformer, 
læringsfilmer, høringsinnspill og gjennomført bokskriving. Økt 
digitalisering på flere områder fungerer godt, og vi ønsker å fortsette å 
gjøre dette for å utnytte tid og kapasitet. 

Styret 
Styret fortsatte i 2020 med Odd Christopher Hansen (styreleder), 
Kristian Enger (styremedlem), Lise Kristensen (styremedlem), Hanne 
Beyer Olaussen (styremedlem), Gisle Torheim (styremedlem) og 
Tom Even Mortensen (styremedlem). Forandringsfabrikkens styre 
har sin hovedkompetanse og primære fokus på virksomhetsstyring, 
strategiutvikling/hovedprioriteter samt kultur, verdier og holdninger.



Hovedkontor og regioner
Ved slutten av  2020 var 21 fabrikkarbeidere ansatt på heltid og deltid i 
Forandringsfabrikken. Fra 2020 er FF organisert i tydeligere grupper: 
Fag & Utdanning, Politikk, Undersøkelse & Informasjon og Region. 

I regionene hadde Forandringsfabrikken ved årsskiftet fire proffvarmere 
på heltid, på Østlandet, i Vestland, i Rogaland og i Trøndelag.  De 
holder kontakt med og følger opp proffer, arrangerer profftreff og 
proffaktiviteter. De har som oppgave å gi styrke til proffene og å være 
brobyggere for at de skal få nyttig hjelp i systemene.

Finansiering
Forandringsfabrikkens arbeid er i hovedsak finansiert ved midler over 
statsbudsjettet: 66 % av FFs inntekter i 2020 var over statsbudsjettet. 
Dette er viktig støtte og anerkjennelse av arbeidet som gjøres av 
proffer og fabrikkarbeidere for å bidra til at barn og unge opplever 
skole og hjelpesystemer som trygge, nyttige og samarbeidende. I 2020 
fikk Forandringsfabrikken også prosjektstøtte fra Konfliktrådet, NAV, 
Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Viktige bidragsytere i 2020 var også Stiftelsen Kaare Berg, TDVeen/
Samfunnssentralen, Stiftelsen DAM, Sparebankstiftelsen DNB, Lotteri- 
og stiftelsestilsynet, Anthonstiftelsen, Stiftelsen Benjamin Johannessen 
og Lions Åsane. Noen inntekter kom i tillegg fra boksalg, foredrag og 
privatpersoner.

En varm takk til alle våre samarbeidspartnere og støttespillere!

Takk fra styret
2020 ble på mange måter et annerledes år. Ambisjonene for Forandringsfabrikken 
var ved inngangen til året høyere enn noen gang. Pandemien som traff 
verden på begynnelsen av året, gjorde at arbeidsformene ble justert etter de 
smittvernsregler og tiltak som ble initiert. Det betød mindre reiser og fysiske 
arrangementer for kunnskapsinnhenting – og formidling. Men utstrakt bruk 
av digitale plattformer skapte nye muligheter. Større fokus på arbeidet i 
Forandringsfabrikken Kunnskapssenter med å publisere bøker og temahefter, 
gjorde Forandringsfabrikken på dette området enda mye mer produktive enn 
tidligere år. Når årsrapporten nå foreligger, ser vi at 2020 på mange måter ble et 
rekordår, med nye gjennombrudd for Forandringsfabrikken. Styret vil trekke frem 
noe av det vi er mest stolte over;

Satsingene i regionene regionkontorer er etablert i Bergen, Trondheim og 
Stavanger. Dette muliggjør et vesentlig mer aktivt samspill med regionene. 
Dette bidrar til både styrket nettverk for å innhente kunnskap fra barn, og for å 
videreutvikle, forandre og forbedre tjenestene rundt i hele Norge.

Viktige publikasjoner fra Kunnskapssenteret En viktig bok ble i 2020 gitt ut på 
Universitetsforlaget; « Klokhet om vold og overgrep» I tillegg er det utarbeidet et 
stort antall kunnskapsrapporter, verktøyhefter og læringsfilmer. 

Arbeidet internt i Forandringsfabrikken med strategi og hovedprioriteter Proffer, 
fabrikkarbeidere og ledelsen arbeidet sammen med eksterne bidragsytere, med å 
utvikle stiftelsens hovedprioriteter og en konkret, helhetlig femårsplan. Ledelsen, 
teamet og proffer tok fullt eierskap for dette arbeidet. Resultatet er et «levende 
dokument» av høy kvalitet og nytteverdi.

Styrking av organisasjonen Som resultat av strategiarbeidet, ble rollene til 
lederne endret, og tydeliggjort. Sammen med et antall nye medarbeidere med nye 
kompetanser og masse energi, har dette skapt større kapasitet og enda større trykk.

Sist, og aller mest, det fenomenale arbeidet fra et stort antall proffer De 
er kloke, varme og kommiterte lagspillere. Deres bidrag er grunnfjellet i 
Forandringsfabrikkens arbeid.

Styret vil rette en stor takk til alle proffene, og til nye og gamle fabrikkarbeidere 
som gjør en kjempejobb hver eneste dag. En stor takk til fabrikkleder Marit 
Sanner, for hennes engasjement, energi og inspirerende lederskap. Uten proffene, 
fabrikkarbeiderne og Marit hadde det ikke vært noen Forandringsfabrikk. TUSEN 
TAKK.

Tusen takk også til alle våre samarbeidspartnere og støttespillere. Dere gjør 
Forandringsfabrikken i stand til å gjøre den viktige jobben på en god måte.

Tusen takk så langt. Vi i Styret ser frem til et nytt spennende år, 
Odd Christopher Hansen, Styrets leder
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