
 

 

 

 

 

Prosjektutviklingsseminar for barneverntenestene 

Flesland, Clarion Bergen Airport Hotell 28. og 29. august 2019 
 

Dag 1. Onsdag 28. august 2019 

 

Målgruppe: Leiarar og ressurspersonar i barneverntenestene som ynskjer å bidra til 

utviklingsarbeid i si teneste i samarbeid med andre kommunar og kompetansemiljø.  

 

10.00 – 10.30  Fylkesmannen 

Kompetansesatsinga 2018 – 2020, læringsnettverk i Vestland og 

retningslinjene for å søke stimuleringsmidlar til utviklingsprosjekt  

   

10.30 – 11.15 Brukarorganisasjonane  

Kva meiner vi er viktige satsingsområde når barneverntenesta skal gjere 

sine tenester enda betre?  

• Organisasjon for barnevernforeldre, ved Merethe Løland 

• A-larm ved Espen Aas 

 

11.15 – 11.30 Pause 

11.30 – 12.30 Kompetansemiljøa  
NUBU: Implementering erfaringar og utfordringar – Jorid Bjørkås 

 

12.30 – 13.15  Lunsj  

13.15 – 14.00 Kommunane 

Introduksjon frå nokre kommunar – idéar til prosjekt 

Idédugnad i grupper 

Innspel frå kompetansemiljøa og vidareutvikling av prosjektidéar 

14.00 – 14.15 Fylkesmannen 

Oppsummering, spørsmål og avklaringar  

 

14.15 – 14.30 Pause 

14.30 – 15.30 Vidareutvikling av prosjektidéane - arbeid i grupper  

Interessentane i dei ulike prosjekta sett seg saman og arbeider vidare 

med prosjektidéane og vegen fram mot å søkje om stimuleringsmidlar  

 

15.30 – 16.00 

 

 

 

16.00 -18.00 

Fylkesmannen 

Kort runde frå dei ulike gruppene – tittel på prosjektet 

Kva treng de no for å komme vidare? 

 

Det er grupperom tilgjengeleg om nokon av prosjekta ynskjer å arbeide 

vidare med prosjektsøknadane fram mot middag kl. 19.00  

 

Fylkesmannen dekkjer middag og overnatting for dei som ynskjer å delta på begge dagane.  
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Dag 2. Torsdag 29. august 2019 

 

Målgruppe: Leiarar og tilsette i barneverntenestene som jobbar med fosterheimsarbeid 

(rekruttering, opplæring, rettleiing, oppfølging m.m.), som ynskjer å bidra til utviklingsarbeid på 

fosterheimsområdet i si teneste i samarbeid med andre kommunar og kompetansemiljø.  

 

09.00 – 09.30 Fylkesmannen 

Kompetansesatsinga og læringsnettverk 

Rammer for å søke stimuleringsmidlar til utviklingsprosjekt på 

fosterheimsområdet.  

 

09.30 – 10.30  Kompetansemiljøa  

• NUBU ved Jorid Bjørkås - PMTO grupper retta mot fosterheimar 

• RKBU ved Anne Marit Høyem – aktuelle prosjekt og vår aktivitet 

• Familievernkontoret, Haugaland ved Bergny Myge  

- støtte til foreldre med plasserte barn 

 

10.30 – 10.45 Pause  

10.45 – 11.30 Brukarorganisasjonane  

Kva meiner vi er viktige satsingsområde når barneverntenesta skal gjere 

sine tenester enda betre på fosterheimsområdet?  

 

11.30 – 12.15 Lunsj  

12.15 – 13.30 Kommunane 

Introduksjon frå nokre kommunar – idéar til prosjekt 

• Bergen kommune og Bufetat – ved Sigrunn Stokken 

• Andre? 

 

Idédugnad i grupper 

Innspel frå kompetansemiljøa og vidareutvikling av prosjektidéar 

 

13.30 – 13.50 Fylkesmannen 

Kort runde frå dei ulike gruppene – kva kan vere aktuelt for kommunane 

å samarbeide om på fosterheimsområdet?  

 

13.50 – 14.00 Beinstrekk 

14.00 – 15.00 Fylkesmannen 

Oppsummering – kva treng de for å kome vidare?  

Spørsmål og avklaringar 

Vegen vidare fram mot søknadsfristen 1. november 2019 

 

 

Vi tek atterhald om endringar i programmet.  

 


