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| Av Beate Heide og Rina Nicolaisen, 

spesialpedagoger

Fosterhjemavtalen regulerer ansvarsfordelingen 

mellom barnevernet og fosterhjemmet. Barnevernet 

har i de fleste saker overtatt omsorgen for 

fosterbarnet og videreført den til fosterforeldre til å 

utøve daglig omsorg. I noen tilfeller vil foreldre være 

fratatt både foreldre- og omsorgsansvar for barnet. 

Det er imidlertid en del barn som plasseres som en 

frivillig plassering med hjemmel i barnevernloven  

§ 4–4 som betinger at foreldrene hele vegen holder 

sitt samtykke og er enig.

I 2018 mottok 55 623 barn og unge ett eller flere 

barnevernstiltak, og 15 092 barn var plassert i 

fosterhjem og institusjon (SSB).  Når en ser på 

foreldrene til barn og unge som får hjelp av 

barnevernet, så har de som gruppe, store 

utfordringer i livet. Det påvirker deres muligheter til 

å gi god omsorg. Foreldrenes manglende 

foreldreferdigheter er den dominerende årsaken til 

at nye barn kom inn i barnevernet i 2018 (Bufdir, 

2019). 

Utfordringene til barna som plasseres i fosterhjem 

er mange og sammensatte.  4 av 10 barn med 

barnevernstiltak gjennomfører videregående skole, 

mot 8 av 10 i den øvrige befolkningen. Barn med 

tiltak fra barnevernet har et langt lavere 

gjennomsnittlig karakternivå i grunnskolen enn 

andre barn (Bufdir, 2019).  Samtidig vet vi at 

mestring av skole og utdanning, er en av de 

enkeltfaktorene som har størst betydning for å 

lykkes i voksenlivet. Disse tallene viser at det er 

behov for å ha fokus på hvordan fosterbarn kan få 

koordinerte tjenester.

Fylkesmannen i Nordland har skrevet: 

Formålet med en felles veileder for skole og 

barnevern er å tydeliggjøre de områdene der det er 

særlig sentralt at skolen og barnevernet 

samarbeider. Veilederen skal styrke tjenestenes 

kunnskap om hverandre, belyse ansvar og roller, og 

vise hvordan tjenestene kan samarbeide for å gi barn 

og unge i barnevernet best mulig oppfølging i ulike 

faser av opplæringsløpet. (Fylkesmannen i Nordland, 

2019)

Målet er at alle barn med behov for hjelp og 

støtte fra barnevernet, fullfører videregående 

opplæring siden dette regnes som billetten inn til 

arbeids- og samfunnslivet. Det er avgjørende at 

skolen og barnevernet samarbeider for å sikre at 

disse barna får en god omsorgs- og skolesituasjon.

Samarbeid mellom 
barnevernet og skolen

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) publiserte for en tid tilbake en ny veileder  

som skal regulere samarbeid mellom barnevernet og skolen.  Hva betyr det i praksis,  

og hvilke konsekvenser får dette for fosterhjemmene?

– OM FORFATTEREN –

– OM FORFATTERENE –

|  RINA NICOLAISEN er utdannet spesialpedagog. Hun arbeider som veileder og 

kursholder for Hjerte i Relasjonen. Hun har skrevet flere artikler i 

Fosterhjemskontakt og Spesialpedagogikk. Hun har i mange år jobbet i 

barnehage, og har vært fostermor i 17 år.

|  BEATE HEIDE er spesialpedagog og klinisk pedagog. Hun er i tillegg faglitterær 

forfatter med spesiell interesse for fosterhjemfeltet. Hun har også skrevet 

barnebøker.

Rina Nicolaisen

Beate Heide
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Veilederen er digital, og den ligger på nettsiden til 

Bufdir. Veilederen er delt inn i følgende kapittel: 

bekymringsmelding, skolebytte, daglig oppfølging, 

taushetsplikt og samtykke og rett og plikt til 

opplæring.  Veilederen er et samarbeid mellom 

Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet.

FNs Barnekonvensjon og Utdanningsdirektoratets 
veileder
Før vi går videre og ser på selve veilederen, vil vi 

sette fosterhjemsarbeidet inn i en større og mer 

internasjonal kontekst.

Norge har forpliktet seg til å etterleve FNn 

barnekonvensjon gjennom at vi ratifiserte den i 1991. 

Barnekonvensjonen står over norsk lov, i tilfeller der 

det er konflikt. 

Grunnen til at vi bringer dette inn, er at barnets 

stemme er nokså fraværende i veilederen.  Det vi 

finner er under Daglig oppfølging og underpunktet 

For barneverntjenesten: 

Barnet har rett til å bli hørt. Barneverntjenesten 

må snakke med barnet om forventinger, ønsker og 

mål for skolegangen, og hvordan komme dit.

Veilederen gir ingen signaler om at fosterhjem/

omsorgsbase eller skole skal involvere eleven/ 

barnet i sin egen sak. 

FNs Barnekonvensjon har fire bærende prinsipper 

som resten av konvensjonen skal tolkes ut fra. 

Disse er: 

•  Prinsippet om ikke-diskriminering, artikkel 2

•  Prinsippet om barnets beste, artikkel 3 nr 1.

•  Prinsippet om barnets rett til liv og utvikling, 

artikkel 6

•  Prinsippet om barns rett til å bli hørt, artikkel 12.

Barn har altså rett til å bli hørt i saker som angår 

dem. Man må anta at skolegang og organisering av 

den er noe som i høyeste grad angår barnet. Så 

hvorfor er ikke eleven/barnet involvert i samarbeidet 

i større grad i veilederen? 
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Utdanningsdirektoratet har i 2017 utarbeidet en 

veileder for saksbehandling. At barnets beste er en 

saksbehandlingsregel, betyr at det er en 

saksbehandlingsfeil dersom vi ikke har vurdert 

hensynet til barnets beste i en sak som berører barn. 

Første ledd i å gjøre en barnets beste-vurdering, er å 

finne ut hva barnet mener om saken. 

Barn skal altså gis en mulighet til å uttale seg. De 

kan uttale seg om deler av saken, eller hele saken. 

Det barnet sier, skal gis behørig vekt etter alder og 

modenhet hos barnet.

Et barnevern som har fire tilsynsbesøk i løpet av 

et år, har begrenset mulighet til å følge opp barnets 

forventninger, ønsker og mål for skolegangen, langt 

mindre diskutere hvordan komme til målet. 

Daglig omsorg 
Bestemmelsen om daglig omsorg følger av 

barneloven § 37. Det er den forelderen barnet bor 

hos fast som har den daglige omsorgen. Det er også 

den forelderen som har daglig omsorg for barnet 

som kan ta de daglige avgjørelser og beslutninger 

på vegne av barnet. Forelderen som har den daglige 

omsorgen for barnet, kan blant annet bestemme 

større avgjørelser når det gjelder dagliglivet. 

Foreldre står fritt til å avtale både hva angår 

foreldreansvar og hvem av foreldrene som skal ha 

den daglige omsorgen for barnet. Foreldreansvaret 

gjelder følgelig ved større avgjørelser for barnet og 

samtidig plikt og rett for forelderen til å ta del i 

barnets liv og gi barnet omsorg og omtanke. 

Daglig omsorg gjelder de mer dagligdagse 

spørsmålene og vurderingene. Foreldre som har 

foreldreansvar, men ikke daglig omsorg, har rett til å 

vite hvordan det går med barnet på skolen, 

helsemessige opplysninger og hvordan det for 

eksempel går på fotballtreningen. Videre kan 

foreldre som har foreldreansvaret dra på 

utenlandsturer med barnet, med mindre det er 

nedlagt forbud om dette, se her barneloven § 41.

Når det er omsorgsovertagelse ved dom er det 

barnevernstjenesten som får den formelle omsorgen 

for fosterbarnet. Denne omsorgen overføres enten til 

et fosterhjem eller til en institusjon.  

I veilederen fra Bufdir trekkes fosterforeldrenes 

oppgaver knyttet til skolen,  frem slik;

• Motivere barnet til å gå på skolen

• Hjelpe til med lekser

• Følge med på hvordan barnet trives

• Delta på møter, utviklingssamtaler og lignende

• Delta på samarbeidsmøter

•  Hjelpe ungdommen ved overgangen til 

videregående opplæring 

•  Samarbeide med den/de som har foreldreansvaret

I veilederen står det at fosterforeldrene har den 

daglige omsorgen for barnet. Dette innebærer at de 

har ansvar for alt som gjelder den generelle 

oppfølgingen av barnet, også på skolen. Videre tar 

den opp at det er viktig at fosterhjemmet 

samarbeider med familien og nettverket til barnet 

og barneverntjenesten i kommunen om barnets 

behov og fremtid.

Mange fosterbarn har senskader av dårlig omsorg  

Barn har altså rett til å bli hørt i saker som angår dem. Man må anta at skolegang og organisering av den er noe som i høyeste grad angår 

barnet. Så hvorfor er ikke eleven/barnet involvert i samarbeidet i større grad i veilederen? 
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tidlig i livet, som de er påført i sin opprinnelige fami- 

lie. Dette kan være utfordrende å forstå for barnets 

foreldre. Barna kan være utsatt for vold, vitne til vold, 

være påført traumer eller omsorgssvikt. I tillegg er 

noen av de fosterhjemsplasserte barna disponert for 

ulike typer helsemessige utfordringer, både fysisk og 

psykisk. Dette kan ha bidratt til at foreldrene har hatt 

en vanskelig omsorgsoppgaver, og at det også blir 

krevende for fosterforeldre å overta. Dette betyr at 

den daglige omsorgen ofte medfører mer enn det 

som er listet opp i veilederen.

Problemer med progresjon på skolen oppdages 

først oftest i fosterhjemmet. Det er først når barnet 

er trygget i sine basale behov at de sekundære 

vanskene kommer frem. Her er det viktig at barne-

vernet er lydhøre overfor fosterhjem og skole. Ofte 

trenges det forsterkingstiltak i skolen og ekstra vei- 

ledning til fosterforeldre for å skape gode nok ram- 

mer som ivaretar fosterbarnets muligheter for ut- 

vikling. Ofte må det kompensatoriske tiltak inn fordi 

fosterbarn ofte bruker all sin energi på å dekke over 

faglige vansker på skolen. Strategier som å please, 

eller å bli klassens klovn, er velkjente blant disse 

barna. 

Foreldreansvar
Foreldreansvar er den rett og plikt foreldre har til å 

bestemme for barnet i personlige forhold. Foreldrene 

skal utøve foreldreansvaret ut ifra barnets behov og 

interesser. Når barnet blir eldre, skal foreldrene legge 

økende vekt på barnets mening i takt med barnets 

alder og modenhet. 

Foreldreansvar er noe annet enn daglig omsorg. 

Hva som ligger i foreldreansvaret, følger av barne-

loven § 30. Foreldreansvaret gjelder at barnet har 

krav på omsorg og omsorg av sine foreldre. Foreldre 

som har foreldreansvar for barnet, har rett og plikt til 

å ta personlige avgjørelser for barnet, innenfor visse 

grenser. Avgjørelsene kan være hvor barnet skal gå 

på skole, fritidsaktiviteter og generell oppdragelse 

av barnet. Foreldre med foreldreansvar kan også ta 

avgjørelser eller bestemme over økonomiske forhold 

på vegne av barnet. Igjen skal avgjørelsene tas ut fra 

barnets interesser og behov. Dette er et utspring av 

hensynet til barnets beste.

 Det er når barn trenger forsterkningstiltak utover 

det fosterhjemmet er, at det kan bli utfordrende i 

forhold til samarbeidet med barnevernet. Det er 

barnevernet som skal henvise til barne- og ungdoms- 

psykiatrien eller til fylkesmannen dersom barnet ikke 

får tilfredsstillende utbytte av skolegang, siden det 

er de som har foreldreansvaret for barnet. Om 

fosterhjemmet og barnevernet ser utfordringene 

ulikt, er det ofte barnet som blir den tapende part. 

Fosterbarns utfordringer
Fosterbarn er en stor og uensartet gruppe. Likevel 

strever mange av barna med skolefaglige aktiviteter 

av ulike grunner. Utfordringer som ligger i barnet, 

eller i svikt i tidlig alder, kan gjøre at disse barna blir 

hengende etter skolens progresjonsplan slik den 

Mange av barna som bor i fosterhjem har også problem med tillitt til voksne. Det å jobbe med relasjoner mellom elever og mellom elever–

lærere i klasser der det er fosterbarn, kan være fruktbart for disse barna.  

“Man må anta at skolegang og  
organisering av den er noe som i høyeste 
grad angår barnet. Så hvorfor er ikke  
barnet involvert i samarbeidet i større 
grad i veilederen? „
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forekommer i læreplanene. De kan være vanskelig å 

oppdage læringshull, nettopp fordi barn ønsker å 

fremstå som om de får det til. Mange av disse barna 

bruker mye energi på ikke å bli avslørt på det de ikke 

får til på skolen. 

Mange av barna som bor i fosterhjem har også pro- 

blem med tillitt til voksne. Det å jobbe med relasjoner 

mellom elever og mellom elever–lærere i klasser der 

det er fosterbarn, kan være fruktbart for disse barna.  

Hensynet til barnets beste
Hensynet til barnet er det som er det grunnleggende 

prinsippet og det mest sentrale i vurdering i alle 

saker som gjelder barn. Dette prinsippet om barnets 

beste er lovfestet i barneloven § 48 som uttaler: 

«Avgjørelser om foreldreansvar, om kvar barnet skal 

bu fast og om samvær, og handsaminga av slike 

saker, skal først og fremst rette seg etter det som er 

best for barnet». 

Vurderingen av barnets beste er en konkret 

vurdering av det enkelte barnet. Hvilket betyr at det 

som er til ett barns beste, ikke nødvendigvis er til et 

annet barns beste. 

Barnets beste er derfor en konkret og sammen-

satt vurdering. Ved barns beste-vurdering er det 

flere momenter som spiller inn. Det er blant annet 

barnets forhold til hver av sine foreldre, hvilken kon- 

takt barnet har til eventuelle søsken, hvilken kontakt 

og forhold barnet har til andre i familien, forholdet 

og tilknytningen til venner og det miljøet barnet er i 

akkurat nå. 

Barnets alder og hva barnet selv ønsker kan være 

av betydning for barnets beste. Hvordan samar-

beidet mellom foreldrene, eventuelt høyt konfliktnivå 

mellom dem, samt avstanden mellom foreldrene i 

forhold til hvor de bor, legges også til grunn for en 

barns beste-vurdering. 

Momenter over er noen eksempler på hva som 

kan ha betydning i en vurdering av barnets beste. 

Alle barns beste-vurderinger er ulike og vil derfor ha 

ulike momenter som vurderes. 

Felles ansvar for å sikre skoletilbudet
Veilederen sier at dersom det kommer frem at 

barnet har behov for særskilt tilrettelegging av 

skoletilbudet, skal institusjonen, omsorgssenteret 

og/eller fosterforeldrene samarbeide med barne-

verntjenesten og barnets foreldre/foresatte og/eller 

barnet selv, for å sikre et tilpasset tilbud.

Dette kan for eksempel være

• tilpasset opplæring

• spesialundervisning

• særskilt språkopplæring

• tegnspråk

• morsmålsopplæring

At det skal samarbeides, er en ting, men vi undrer 

oss over hvorfor det ikke er skrevet om ansvars-

fordeling i ansvaret og hvem som har det juridiske 

ansvaret for at fosterbarnet får den oppfølgingen 

det har krav på. 

Hvem gjør hva?
Samarbeid mellom skole og barnevern tenker vi må 

tydeliggjøres med å definer hvem som gjør hva. Et 

barn som trenger særlig hjelp i skolen, vil ha behov 

for ekstra hjelp i hjemmet. 

Opplæringstilbudet for barn og unge i barne-

vernet må legge til rette for at aktørene rundt barnet 

Mange av disse barna bruker mye energi på ikke å bli avslørt på det de ikke får til på skolen.
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samarbeider på en god måte. Et godt læringsutbytte 

er avhengig av planlagt samhandling. Derfor bør 

både barnevernet og skolen samarbeide med hver- 

andre for å følge opp det enkelte barnet.

Barneverntjenesten skal, etter barnevernloven  

§ 3-2, medvirke til at barnets interesser blir ivaretatt 

også av andre offentlige organer. 

De skal samarbeide med andre sektorer og for- 

valtningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver 

som barneverntjenesten er pålagt etter barnevern-

loven. Disse kan være i helse eller i skolesektoren. 

Institusjonen og omsorgssenteret skal, etter for- 

skrift om rettigheter og bruk av tvang i institusjon  

§ 1-1, sikre oppfølging av skole- og opplæringstilbudet. 

I dette ligger blant annet at institusjonen eller om- 

sorgssenteret barnet bor i, skal sikre at det daglige 

samarbeidet med skolen ivaretas. 

Skolen skal sørge for samarbeid med hjemmet 

(opplæringsloven §§ 1-1 og 13-3d).

Den skal i samarbeidet med hjemmet, sette eleven 

i sentrum og bidra til hans eller hennes faglige og 

sosiale utvikling (forskrift til opplæringsloven § 20-1). 

Barnevernets oppgaver
Når barnet bor i fosterhjem, skal barneverntjenesten 

følge opp fosterhjemmene så ofte som nødvendig og 

minimum fire ganger i året (fosterhjemsforskriften § 7).

Skole og opplæring bør være et tema når barne-

vernet er på oppfølgingsbesøk. Dersom det viser seg 

at fosterhjemmet ikke klarer å ivareta denne delen av 

omsorgsoppgaven, må barnevernet vurdere å sette 

inn skolerelaterte hjelpetiltak som for eksempel 

leksehjelp eller veiledning.

Oppfølgingsmøtene bør ha faste punkter på 

dagsordenen om barn og skolegang:

•  barnets ressurser, skolemotivasjon, tilstedeværelse 

og trivsel

•  barnets faglige og psykososiale utvikling

•  samarbeidet mellom skole, fosterhjem og eventuelt 

andre aktuelle instanser

•  fosterforeldres erfaringer med å følge opp 

skolegangen

Hva har veilederen bidratt til?
Vi opplever at veilederen er skrevet generelt og lite 

konkret om hva oppgavene til skolen og barnevernet 

er. Den viser til lovverket som forplikter skole, foster- 

hjem og barnevern. Vi savner at den tar for seg 

hvordan dette blir i det daglige i skolen og foster-

hjemmet. Vi tenker at det er svært viktig å drøfte 

rollefordeling. 

Til tider er det utfordrende for fosterhjem å stå i 

samarbeid med skolen. Årsaker til dette kan være 

mange. Det kan være at skolen ikke har samme 

oppfatning av eleven som fosterhjemmet. Foster-

hjem har gjerne fått veiledning fra omsorgskom-

munen på områder hvor barnet har utfordringer. 

Dette gjør at det kan oppstå ulik forståelse for hva 

barnet har behov for, for eksempel i skolen. Dette 

medfører i ganske mange tilfeller at fosterhjemmet 

blir oppfattet som krevende omsorgspersoner. I reali- 

teten er det fosterbarnet som har krevende utfordrin- 

ger som trengs å bli forstått av barnevernet og skolen 

slik at rett veiledning kan gis til det beste for barnet. 

Referanser: 
Barnehage og opplæring. Hentet 09.11.2019

https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/

Barnehage-og-opplaring/Grunnskole-og-

videregaende-opplaring/samarbeid-skole-og-

barnevern---revidert-veileder/

Foreldreansvar og daglig omsorg. Hentet 

09.11.2019

https://aladvokat.no/blog/2015/05/21/

foreldreansvar-og-daglig-omsorg/?fbclid=IwAR0ov

MaLkI1DPK98x_2P5Go82cbHb8CJBbE04A22Zv

NL-IZX1j14R18Yc7U

Bufdir. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre. 

Hentet 09.11.2019; https://www.bufdir.no/Barnevern/

Skoleveileder/

En veileder som skal regulere samarbeid mellom barnevernet og skolen er utviklet i et samarbeid melllom Bufdir og 

Utdanningsdirektoratet. Veilederen er digital, og den ligger på nettsiden til Bufdir. Veilederen sier at dersom det kommer 

frem at barnet har behov for særskilt tilrettelegging av skoletilbudet, skal fosterforeldrene samarbeide med 

barneverntjenesten og barnets foreldre og/eller barnet selv, for å sikre et tilpasset tilbud. Artikkelen diskuterer styrker og 

mangler i veilederen. Blant annet savnes det at barnets stemme løftes fram som viktig gjennom veilederen. Barnets 

stemme er vesentlig all den tid barn som bor i fosterhjem til tider kan stå i store utfordringer som trenger å bli forstått.

– SAMMENDRAG –

“Et barn som trenger særlig hjelp i  
skolen, vil ha behov for ekstra hjelp i 
hjemmet. „


