
Velkommen til 

opplæringsdager 

i Sande  

 

1. og 2. november 

2017  

 



Tema disse dagene: 

Barrierer og 

hindringer 

 

Roller og mandat 

 

Samtale med barn 

Samtale med foreldre  

 



Kompetanse – fordelt på tjeneste 



Kompetanse – fordelt på tjeneste forts. 



Learning by doing (and 

reflecting) 



Hva har du tenkt på eller 

oppdaget siden sist? 



Bilder av «de andre»  

hindrer samarbeid 
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/281486 

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/281486


To slags samarbeidsbarrierer 

De konkrete: 

• Manglende ressurser 

• Taushetsplikten 

• Fysisk avstand  

De uhåndgripelige: 

• Aktørers oppfatning av 

virkeligheten kan være 

viktigere enn hvordan 

virkeligheten faktisk er! 

• Negative enkeltepisoder 

blir generalisert og 

spredt.  

 



SE MEG – SNAKK MED MEG 

https://www.korus-sor.no/verktoy/se-meg-snakk-med-meg/ 
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GOD 

MORGEN! 



Refleksjoner og tanker etter 

dagen i går? 



 

Fra  

alle visste og ingen 

gjorde noe –  

til  

Alle visste og noen 

gjorde noe! 



Hvordan forstår vi det vi ser (og hører)? 



Å samtale med barn 



 

 

Jeg hørte om en interessant undersøkelse som en 

barnehage gjorde. Avdelingslederen ba sine 

medarbeidere om å være ærlige. De voksne har ofte sine 

favorittbaren. Kunne de vise hvem disse var? 

 

Oppgaven var å feste et hjerte ved navnet til barna. 

Hjertets størrelse skulle vise hvor mye de likte barnet. 

 

    Barnet som de likte litt skulle få et lite hjerte. 

    Barnet de likte veldig godt skulle få et stort hjerte. 

    Barnet de mislikte skulle ikke få hjerte. 

 

De barnehageansatte var ærlige. De gjorde oppgaven 

skikkelig. Mange hjerter ble delt ut. Ingen så egentlig 

oppgaven som særlig vanskelig. 

 

Men oppdagelsen de gjorde var ny og ubehagelig. To av 

barna ble stående igjen uten hjerter. De hadde ikke 

engang fått et bittelite hjerte ved sitt navn. 

Det var ingen av de voksne som likte dem… 



Fra barnehagebarn: 

• Spørre barnet og snakke med det direkte 

• Snakke snilt.  

• Den voksne må snakke med fin stemme – selv om 

han eller hun skal si nei 

• Den voksne må forstå forskjellene (forskjell på å 

være lei seg en dag og å være lei seg hele tiden).     

• Være blid og glad 

 

Fra spesialisten: 

• Det er viktig å spørre barnet om hvordan barnet har 

det.  

• Om en voksen er bekymret for et barn, må man 

følge med selv om barnet sier nei om du spør. 

• Om du ser at barnet føler seg presset, ikke press 

videre, men ta det opp igjen noen dager senere.   

• Snakk med barnet alene!  Uansett alder bør 

barnevernet, eller skolen, eller andre, snakke med 

barnet alene uten at de som barnet er redd for, er 

der. Selv om barnet sier at det bare var jug, må den 

voksne som hører historien og barnevernet følge 

opp likevel. Barnet tør ikke si sannheten, om de 

voksne som for eksempel slår, er der når 

barnevernet spør. Derfor må de spørre barnet når 

det er alene.    

• Når et barn først forteller til en voksen at det sliter, 

da stoler barnet på vedkommende. Det er viktig å 

vite. Og da må den voksne følge opp. 

• Det er lurt om vi vet hvem vi kan gå til om vi ikke 

har det bra. Dette må skolen og barnehagen fortelle 

med en gang vi begynner der.  Si det tydelig.  

  

 

BUS LIER 

http://samfunnslab.com/   

 

http://samfunnslab.com/


                       Loggbok 
• Hva er det du stusser over? 

• Hva er det som gjør at du er 

bekymret? 

• Hva har du sett eller hørt? 

• Hva har vedkommende sagt eller 

gjort? 

• Hva er det i samspillet mellom barnet 

og foreldrene som har gjort deg 

bekymret? 

• Hvordan er barnets evne til å inngå 

sosiale relasjoner 

• Hvordan er barnets fysiske tilstand? 

• Hvordan er barnets selvtillit og 

oppfatning av egenverd? 

• Hvordan er utviklingen i forhold til 

alder? 

• Hvor lenge har du vært bekymret? 



Å samtale med foreldre 
Den nødvendige samtalen er en planlagt og godt forberedt samtale. 

Den tar utgangspunkt i en bekymring for et barn, basert på 

konkrete og systematiske observasjoner av barnet.  

Målet med den nødvendige samtalen er å:  

• Dele bekymringer dere har for barnet med 

foreldrene 

• Skape et samarbeid med foreldrene for å 

sikre barnets utvikling og trivsel 

• Sette i gang prosesser som kan hjelpe 

barnet og familien 

• Avklare om det er behov for ytterligere 

støtte fra andre instanser  

 

Å skape et godt samarbeid med foreldrene 

krever tid. Endringsarbeid er prosesser over 

tid. Den nødvendige samtalen forløper seg 

ofte over flere møter.  
https://www.korus-

sor.no/verktoy/den-nodvendig-

samtalen/ 
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Tips/ nettressurser  



http://www.korus-sor.no/barn/ 
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www.barnirusfamilier.no  

http://www.barnirusfamilier.no/


www.facebook.com/barnirusfamilier  

Dato - Forfatter 

http://www.facebook.com/barnirusfamilier


http://www.vfb.no/no/vart_arbeid/barn_som_pa

rorende/hvem_kan_hjelpe_jesper+/ 

http://www.vfb.no/no/vart_arbeid/barn_som_parorende/hvem_kan_hjelpe_jesper+/
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: 

http://www.vfb.no/no/vart_arbeid/barn_som_pa

rorende/og_hvem_ser_johanne+/ 

 

 ___    ________ 

http://www.vfb.no/no/vart_arbeid/barn_som_parorende/og_hvem_ser_johanne+/
http://www.vfb.no/no/vart_arbeid/barn_som_parorende/og_hvem_ser_johanne+/


http://tv.nrksuper.no/serie/rus 

http://tv.nrksuper.no/serie/rus


http://skole.forebygging.no/  

 ___    ________ 

http://skole.forebygging.no/


http://www.blakors.no/ressursbanken/jeg-ser/  

 ___    ________ 

http://www.blakors.no/ressursbanken/jeg-ser/
http://www.blakors.no/ressursbanken/jeg-ser/
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http://www.forebygging.no/ 

http://www.forebygging.no/


Barnehage/skole og SFO/hjelpetjeneste 

1.  

Hva har du lært og/eller reflektert over disse 
opplæringsdagene (spesifiser)  

 

2.   

Hva trenger du at dere nå jobber videre med i 
egen enhet/ kommune for å bli bedre til å gå 
fra undring og bekymring til å ta en beslutning 
om eventuell videre innsats?  

 



Takk for oss! 


