
 

Norge trenger råd fra mange ulike barn! 
 
Forandringsfabrikken er en liten stiftelse som inviterer barn og unge til å dele sine erfaringer 
fra møter med systemene og gi råd om hvordan systemene kan bli bedre. Deretter jobber vi 
for at denne kunnskapen fra barna, brukes til å forbedre systemene for barn og unge i 
Norge. Ideen er at alle barn er kloke og at alle har viktige råd. Dette har vi lært gjennom 
mange års arbeid med å lytte til små og store barn. 
 
Forandringsfabrikken vil spørre barn om samvær 
Forandringsfabrikken vil denne høsten gjøre en undersøkelse om samvær og kontakt med 
foreldre og søsken. Vi vil lytte til barns råd til hvordan kontakten bør bestemmes. 
Kunnskapen direkte fra barn må med, for å sikre at rammene for samvær i fremtidens 
barnevern, gjør det trygt for barn. 

Vi arrangerer samlinger med barn rundt om i Norge. Resultatene fra undersøkelsen vil 
formidles til de som nå arbeider med den nye barnevernloven og til stortingspolitikere. De vil 
også brukes til å inspirere barnevernstjenester og studenter til å møte barn enda klokere. 

 
Samling: tid og sted 
Alle utgifter til rimeligste transport og mat dekkes. Barna velger selv om de vil delta i grupper 
eller snakke alene. Samlingene handler IKKE om personlige historier, eller om 
familiemedlemmer, kun om møtet med systemet. Barnas identitet vil kun være kjent av 
tilretteleggerne som møter barna. All personlig informasjon oppbevares ihht. 
personvernregelverket, og slettes når prosjektet er sluttført, senest 31.02.2021.  
Verken barnevernet eller andre fagfolk får vite hva akkurat ditt barn har sagt. Det blandes 
sammen med svar fra mange andre barn. Alle barn som deltar er helt anonyme i rapporten 
som skrives. De kan ikke gjenkjennes.  
 
Hva gjør vi på samling? 
Vi bli litt kjent med hverandre for at det skal bli trygt for barna der. Så får de oppdrag, der 
fokuset er på hvordan samvær med foreldre og søsken skal bestemmes. Også spiser vi 
pizza og har det fint sammen. Forandringsfabrikken har over 10 års erfaring med å invitere til 
samlinger som kjennes trygge, viktige og morsomme for barn. Etter samlingen vil vi gjerne 
spørre barna hvordan det kjentes å være der. 
 
Vi håper fra hjertet vårt at du som leser dette og som er barnets omsorgsperson kan 
kjenne på hvor viktig det er at barn får gi råd.  
Ditt barn kan være en viktig rådgiver for Norge. Vi ønsker alle barn - både de stille, 
pratsomme og utfordrende - like hjertelig VELKOMMEN <3  
 
Ikke nøl med å ta kontakt hvis det skulle være noe du lurer på :-) 
 
Stor klem og hilsen  
Prosjektledere Yngvil Granly, +47 41 09 11 31 / yngvil@forandringsfabrikken.no 
og Tora Smith Aulie, +47 922 08 233 / tora@forandringsfabrikken.no  
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