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Fagdirektorat for 
barnevernet 

Fagutvikling for 
barnevernet 



Virkemidler vi har til rådighet 

Økonomiske Juridiske 
virkemidler 

Org. 
Virkemidler 

 

 

Kompetanse-
modellen 

 

Spiss komp-
etanse miljøer 

Faglige råd Faglige 
verktøy og 
metoder 

Samling for nyansatte – vår 2017 

Disponerings-
brev til Bufetats 
regioner  
 
Stimulering av 
utvikling  der vi 
ønsker det 

Pedagogiske virkemidler 



Kunnskapsbasert praksis som grunnlag for 
forsvarlighet 

Side  4 

ekst 

 

 
Bruker-

kunnskap og 

bruker-

medvirkning 

Forsknings-

basert 

kunnskap 

Erfarings-

basert 

kunnskap 



Vi syr det sammen 
 

Til:  
• Faglige 

retningslinjer 
• Kompetanseplaner 
• Veiledere 
• Metodevalg 
• Osv 

 
 
 



Bufetats kompetansemodell:  

SKM 
ekspertise 

Grunnkompetanse 
Alle enheter 

Ressursmijlø 
veiledningskompetanse 

 

 

 

• Grunnkompetanse 

• Faglig standardisering 

•  helhetlig system for 
veiledning 

• styrking og sikring av 
spesialisert kompetanse  

= viktige virkemidler for å 
fremme likeverdige og 
kunnskapsbaserte tjenester.  
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Hva ønsker vi oss aller mest? 

Tilstrekkelig med  riktige 
fosterhjem  Stabilitet for barna 



Hvordan sette inn 
Alternativ tekst: 
1.Høyreklikk inne i 

bildeplassholderen. 
2.Velg «formater 

figur/bilde» 
3.Trykk på den sorte 

firkanten kalt 
«Størrelse og 
egenskaper». 

4.Velg «Alternativ 
tekst»-kategorien. 

5.Skriv inn Alternativ 
tekst 

Tjenestedesign 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=BeEUemtdoJQ
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Utviklingsprosjekter Fosterhjem 2017 - 2020 

 

 

1. Digital modulbasert 
opplæring og veiledning 

- Faglig anbefaling innhold i 
opplæringen 

 

  

3. Informasjon/Motivasjon 
test 

- Riktige fosterhjem 

- Forberede fosterbarna 

 

2. Digitalt verktøy for 
kartlegging og matching 

- Samhandlingsforløp psykisk 
helsehjelp til barn i barnevernet 

4. St. Melding 17 Trygghet 
og omsorg 

5. Samhandlingsforløp 
flytting i fosterhjem 
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Utviklingsprosjekter Fosterhjem 2017 – 2020 
SKM gruppeveiledning og opplæring fosterhjem 

2017                                                                                2020 

(Utkast til)  
Digital veileder om opplæring 

av fosterhjem 

Helhetlig, modulbasert  
opplæringsprogram  



 
 

Kunnskapssøk om 
  Hva  
  Hvordan  
  Hvorfor  
  Fenomenet opplæring 
  



 
 

Fenomenet først 

Opplæring av fosterhjem er et komplekst fagområde 

Standarder fremfor metodevalg 



 
 

Betydelig internasjonal konsensus om  
generelt innhold i opplæring av fosterhjem  

Dernest HVA 

Utvikling, støtte, sosiale relasjoner  
opprettholde kontakt, trivsel, helse,  
medbestemmelse 

Konsekvenser, endret dynamikk,  
behov for trygghet, stabilitet, verdier, 
differensiert  kompetanse 

Rammer, samarbeid, mange eiere 
av barnet, lover og regler,  
kultur 



 
 

og om kompetansebegrepet   

Falender, 2014 



 
 

Kommunikasjon   

Rolle  

Egenutvikling   

Omsorg   

Utvikling  

Støtte  

Trygghet  

Juss  

Kultur  

 rolle som fosterhjem og om hvordan det påvirker eget liv og familie 
 
 
kunnskap og ferdigheter i konstruktiv kommunikasjon 
 
 
 
Kunnskap om og ferdigheter i aktiv egenutvikling 
 
 
Kunnskap, ferdigheter (prinsipper) og verdier i utviklingstøttende omsorg 
 
 
 
Kunnskap om barns normalutvikling og om konsekvensene av omsorgssvikt 
 
 
Kunnskap og ferdigheter til å støtte barnets utvikling  
 
 
 
Kunnskap og ferdigheter til å tilrettelegge for at barnet føler seg trygg 
 
 
Kjennskap til relevante lover, regelverk, saksbehandlings og forpliktelser 
 
 
 
Kunnskap om barnets kulturelle rettigheter 
 
 
 
 



 
 



 
 

Veien mot 2020 
 

Hva kan vi forvente å møte rundt neste sving?  



 
 Ulike utviklingsforløp 

Ulike utfordringer 

Tilknytning  

Atferd 

Psykisk lidelse 

Sykdom og helse  

Stress og traume 

Kognisjon  
og læring 

Identitet og mening 

Behov for differensiert 
opplæring 



 
 

Tilrettelagt for moderne voksne 

Voksne lærer best når  
 

• De har behov for å lære noe 
      om akkurat «dette», akkurat «nå» 
• De føler seg som en likeverdig part  
• Deres erfaringer blir tillagt vekt  
• De oppfatter underviseren som  
      tilrettelegger fremfor «dosent»  
• Deres «theory of change» møtes med 
      respekt  
 

 
Spesialisert opplæring medfører  
utfordringer i forhold til geografi, 
tid, tilgjengelighet og logistikk   
 
  

 nye teknologiske muligheter  
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