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Mestring av skole og utdanning er 

en av de enkeltfaktorene som har 

størst betydning for å lykkes i 

voksenlivet



Cirka ti prosent av barn og 
unge i Norge vil i løpet av 
oppveksten ha vært i 
kontakt med barnevernet.

60 %
hjelpetiltak i 

hjemmet
40 %

plasseringer

23 452

15 634

Ved utgangen av 2016 mottok
39 086 barn barnevernstiltak
60 % mottok hjelpetiltak i 
hjemmet, og 40 % var plassert 
utenfor hjemmet.

BARNEVERNSTILTAK

HVA ER TILSTANDEN?

54 620
54 620 barn og unge i alderen 0-22 år 
mottok hjelp fra barnevernet i 2016.

Foreldrenes 
manglende 
foreldreferdigheter 
og høy grad av 
konflikt i hjemmet 
er de to hyppigste 
årsakene til 
barneverntiltak.

Barn med tiltak fra barnevernet har et langt lavere 
gjennomsnittlig karakternivå i grunnskolen enn barn 
uten barnevernserfaring

8/10

4/10

4 av 10 unge med barnevernstiltak gjennomfører 
videregående skole, mot 8 av 10 i den øvrige befolkningen.
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54 620
54 620 barn og unge i alderen 0-22 år 
mottok hjelp fra barnevernet i 2016.

Foreldrenes 
manglende 
foreldreferdigheter 
og høy grad av 
konflikt i hjemmet 
er de to hyppigste 
årsakene til 
barneverntiltak.

Barn med tiltak fra barnevernet har et langt lavere 
gjennomsnittlig karakternivå i grunnskolen enn barn 
uten barnevernserfaring
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4 av 10 unge med barnevernstiltak gjennomfører 
videregående skole, mot 8 av 10 i den øvrige befolkningen.

Ikke alle barn og unge i 
barnevernet gjør det dårlig på 
skolen. 
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Skolesatsingen 2014 - 2016 

1. Veileder + melderutiner:

•Utarbeide en veileder for ansatte i 
barnevern- og skolesektoren

•Melderutiner for flytting utarbeidet

2. Fylkesvise dialogkonferanser:

•Rettet mot ansatte i barnevern- og 
skolesektoren

3. Kartlegging av holdninger:

•Blant ansatte i barnevern- og 
skolesektoren

4. Statistikk

•Sammenstille og utarbeide barneverns-
og utdanningsstatistikk 

5. Tiltak med dokumentert effekt:

•Utrede og igangsette tiltak med 
dokumentert effekt 

6. Opplæringsprogram:

•Utvikle og gjennomføre 
opplæringsprogram for ansatte i 
barnevern og skole

V

V

V



«Når gjessene flyr i flokk, flyr 

de 70% mer effektivt. Men 

noen må lede an.»

«Vi må spille hverandre gode.»  

«Det trengs en tverretatlig 

eksplosjon.» 

«Det er viktig å kunne ta en 

telefon til en annen instans 

uten at det blir byråkrati av 

det.» 



http://www.bufdir.no/barnevern/skoleveileder/
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http://www.bufdir.no/barnevern/skoleveileder/


Fylkesmannens deltakelse i satsingen på skole

Tekst fra Tildelingsbrev 2017

Fylkesmannen skal også i 2017 bidra i det tverretatlige 
samarbeidsprosjektet for å bedre opplæringssituasjonen og 
skoleresultatene til barn og unge i barnevernet. Barne-, ungdoms-
og familiedirektoratet (Bufdir) er gitt et særlig ansvar for satsingen. 
En del av arbeidet er å informere og motivere kommuner og 
fylkeskommuner til bruk av veilederen Samarbeid mellom skole og 
barnevern.



Konsekvenser - kommunene

• Forsvarlighetskrav til/i tjenestene

• Bufdir overtar BLDs fagansvar overfor kommunene 

• Avvikling av enkelte faglige støtteoppgaver for kommunene, 
som utredningstjenester og faglig rådgivning og veiledning i 
enkeltsaker

• Etablere fagråd med representanter fra kommune og stat

«Formålet er å legge til rette for dialog 
for å bedre samsvaret mellom 
tiltaksapparatet som tilbys av staten 
og tiltakene som etterspørres av 
kommunene.» Prop 106 L, kap. 15

• Økt fokus på kvalitet, normering og standardisering

Side  15
Kurs for nyansatte høst 2015

En god barndom varer i
generasjoner



Digitalt kurs for ansatte i skole og barnevern

• Kurset ferdigstilles i des 2017, og 
lanseres i jan/febr 2018 

• Målet med kurset:
• Gi kunnskap og ferdigheter ift. 

tilrettelegging for, og 
oppfølging av skolegang for 
barn i barnevernet

• Gjelder for alle ansatte i skole –
og barnevernsektoren

• Behov for samarbeid med Udir
om implementeringsaktiviteter 
ut mot skolesektoren 




