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Innspill fra Anne Lindboe til barneminister Linda Hofstad Helleland
- prioriterte områder for arbeidet mot vold mot barn
Takk for muligheten til å komme med et siste innspill til arbeidet mot vold mot barn!

Snakk med de barna det handler om
•

Lytt til barnas erfaringer, forstå hva vold og overgrep gjør med et barn og hvorfor arbeidet mot vold
er så viktig

Kunnskap hos barn og unge selv
•
•
•

Barns kunnskap om hva som er greit og ikke greit å gjøre med kroppen deres er et viktig verktøy for
å forebygge vold og overgrep – både overgrep fra voksne og overgrep som begås av andre unge.
Det er samfunnets ansvar at barn har kunnskap om egne rettigheter. Skole, barnehage,
helsestasjon og skolehelsetjeneste er viktige aktører.
De nye læreplanene må inneholde krav om slik opplæring, og det må sikres at dette gjennomføres
for ALLE barn. Kunnskap Programmet «Jeg vet» er viktig og det må sikres at det tas i bruk.

Prioritering av tidlig innsats
•
•
•
•
•

Jobbe for at kommunene forstår betydningen av tidlig innsats
Det er viktig at familier som sliter identifiseres tidlig slik at samfunnet kan komme i posisjon slik at
man kan tilby hjelp, og dermed forebygge vold og overgrep.
Samtaler om vold med gravide, samt tilbud om foreldreforberedende kurs der tema kan reises på
generelt grunnlag kan være viktig «inngangsporter» til tema.
Forskning viser at hjemmebesøk er et svært viktig verktøy. Derfor må det sikres at ALLE barn får
hjemmebesøk.
Fortsett å prioritere en styrking av Helsestasjon 0-6!

De som jobber med barn må ha tilstrekkelig kunnskap om hva de skal gjøre
•

Barn må møte trygge voksne. Fortsett å prioritere at alle voksne som jobber med barn på ulike
måter har tilstrekkelig kunnskap fra sine utdanninger, etterutdanninger og kompetansebygging i
ulike sektorer.

Barn som har levd med vold må få god og riktig oppfølging
•
•

Sikre at en oversikt over eksisterende oppfølgingstilbud blir gjort tilgjengelig så snart som mulig
Følge opp at én kommunal tjeneste får ansvar for at barna får oppfølging; familiene trenger at noen
koordinerer ulike tjenester
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•
•
•

•

Fortsette å ansvarliggjøre helsetjenestene
Fortsette å styrke skolehelsetjenesten
Jobbe for å få til samarbeid på tvers i kommunene; sikre at satsinger som BTI-modellen har
hensynet til barnet i sentrum, sette i gang pilot-prosjekt det skolen er arena for tverrfaglig innsats
slik Barneombudets rapport foreslår
Få i gang en diskusjon om hvilken rolle barnehusene skal ha i oppfølgingen av barna

Regjeringens arbeid mot vold og overgrep mot barn
•
•
•
•

Veldig glad for å høre at du holder trykket oppe i statsrådsgruppa – fortsett med det!
Bruk opptrappingsplanen til å holde fokuset oppe på å prioritere tiltak som virker!
Utfordre den tverrdepartementale arbeidsgruppa på hva de får til
«Svikt og svik» - inneholder livsviktig kunnskap for barn. Bruk den til å skape forandring som gjør at
vi aldri kan få en slik rapport igjen.

