
Skolerapport 

Hvordan bedre skoleresultatene og utdanningssituasjonen for barn og unge i barnevernet 

 

Ansvarlig utgiver er barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og rapporten ble utgitt år 2014 



Et tredelt arbeid 

 Å sammenstille eksisterende forskning 

innen feltet i en 

kunnskapsoppsummering 

 Å arrangere en internasjonal 

konferanse om temaet 

 Å ferdigstille en rapport til offentlige 

myndigheter med anbefaling om tiltak 

og innsatsområder 



HVA VIRKER POSITIVT? 
Del 1 



Oppmerksomhet og 
forventninger til 
barnevernsbarn 

Sette inn ekstra ressurser og oppmerksomhet  

Positivt resultat 

Oppmerksomhet bør rettes til alle barn av 

barnevernet 

Yippe prosjektet  Barn under barnevernet har 

ekstra pedagogiske behov 

The Letterbox Club  Barnevernsbarna mottar 

gaver rettet mot dem personling  Positivt 

resultat 



Stabilitet 

Viktig med god stabilitet ved 

fosterhjemsplassering 

Mye flytting preger barnets læringsmiljø, 

kunnskapsutvikling og sosial utvikling 

Flytting medfører i stor grad til brudd i 

relasjoner 

 



Tidlig og kontinuerlig 
kartlegging 

Viktig med en tidlig og omfattende kartlegging av 

barn og unges ferdigheter for å avdekke 

kunnskapshull  Tiltak kan settes inn tidligere 

Viktig med godt samarbeid mellom skole og PP-

tjenesten, og mellom barnevernet og PP-

tjenesten 

Avdekke mulige tilretteleggingsbehov 



Tett samarbeid og 
kontakt med elevene og 
deres omsorgspersoner 

Styrker samarbeid mellom skole og hjem / 

institusjon 

On the Way Home  Samarbeid skole og hjem / 

institusjon 

Educational Support System  Skolebasert 

undervisningsstøtte 

 Lærer er stabil støtteperson for barnet og 

tilpasse læringsinnhold for den enkelte elev 



Et forpliktende 
tverretalig og tverrfaglig 
samarbeid 

For å bedre samarbeidet mellom instanser rundt 

barnet/de unge i barnevernet 

Barnet / den unge bør inkluderes i samarbeidet 

En samarbeidskoordinator kan settes inn for å 

koordinere på tvers av instansene 

Taushetsplikt behøver ikke å være til hinder i 

samarbeidet 

Godt samarbeid  kontinuerlig og systematisk 

teamwork! 



Å underbygge elevenes 
egen motivasjon for 
skole og videre 
utdanning 

Den unges egen motivasjon er viktig! 

Den unges evner og motivasjon er 

situasjonsbestemt og relasjonelt 

betinget 

Godt med faglig støtte, gode 

rollemodeller, mentorer mm. 



Tilstrekkelige ressurser i 
skolen og høy 
kompetanse hos lærere 

Tilpasset materiell og utstyr har betydning 

Det er stort tidspress i skolen! Forberedning av 

tilpasset undervisning er lite 

Felles verdier  Trivsel 

Spesialpedagoger har en økt ansettelse i skole 

Ekstraundervisning  Positive resultater. Den 

unge får økt motivasjon 



Tiltak bør settes inn i 
ordinær skole 

Bedre at tiltak settes inn i skolen enn å 

plassere barnet utenfor skolen i et tiltak 

Selv å plassere barnet utenfor 

klasserommet kan ha negativ effekt på 

utviklingen 

Alternative skoletiltak 

Alternative skoler  Viktig med god 

overgang mellom skolene! 



Å ha en viktig person i 
livet 

Betydningsfullt med minst én viktig 

person i et barns liv 

Kan være avgjørende for om barnet 

fullfører skolen / utdannelsen 

Los-prosjektets resultater 



Ettervern 

Stor betydning for barns livsvilkår etter tid 

innunder barnevernet 

Noen kriterier bør inngå i ettervern; som 

tett oppfølging, sikre stabilitet, og 

tilfredsstillende bo muligheter og 

økonomisk støtte 

Involver personer i støtteapparatet 



Hvordan legge til rette 
for utdanning på 
institusjon 

Oppmuntre og støtte barna 

Tett samarbeid er viktig med faste møter 

med en skolekoordinator 

Være en støtte for å finne jobbmuligheter 

for barnet, type ekstrajobb 

Ha riktig forventningsnivå for den det 

gjelder og vis hensyn ovenfor deres 

ønsker 



Eksempler på tiltak som 
har vist positive 
resultater 

The Letterbox Club 

Book Readin Group 

Michigan Educational Opportunities for Youth in Care 

Paired Reading 

SkolFam 

On The Way Home 

Kids in Care-project – Teach your children well 

KUMON 

Helsingborgprosjektet 



KONKRETE ANBEFALINGER 
Del 2 



Tiltak på sentralt nivå 

Arbeid med holdningsskapende arbeid – 

veileder for oppfølging av skolegangen 

til unge i barnevernet 

Tydeliggjøring av taushetspliktsreglene 

Statistikk 



Tiltak på skolenivå 

Økte krav til organisering av tilpasset 

opplæring 

Økt oppmerksomhet på barn med 

barnevernstiltak i skole og PPT 

Mentorordning på høyskoler og 

universiteter 



Aktuelle tiltak i det 
kommunale barnevernet 

Barnevernets undersøkelse – innhenting 

av opplysninger fra skole 

Bruk av hjelpetiltak 

Sikre gode overganger 

Øke skolekompetansen i 

barneverntjenesten 



Aktuelle tiltak i det 
statlige barnevernet 

Opplæring av ansatte i statlige 

institusjoner 

Skoleansvarlig på alle institusjoner 

Skole og skoleoppfølging inn i 

fosterhjemsopplæringen 

Samarbeidsstruktur mellom 

utdanningssektoren og 

barnevernssektoren 



Forskning og utvikling 
av tiltak 

The Letterbox Club 

Sammen for læring 

«Family» Consulant - familiekonsulent 



Oppsummering 

Kunnskapsoppsummering 

Tiltakene 

Resultater fra forskning 

Studiene 
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