
Norge trenger råd fra deg 😊 
- til hvordan det kan bli så trygt som mulig for barn når de skal ha 
kontakt med foreldre og søsken i barnevernet 
 
Hei vi heter Yngvil og Tora, og jobber i noe som heter Forandringsfabrikken (sjekk 
@forandringsfab på Instagram).  
Forandringsfabrikken finnes for at alle de som skal hjelpe barn, skal forstå hvordan de kan 
gjøre det best mulig. 
 
Vi vil gjerne møte deg som er mellom 6 og 18 år som bor eller har bodd i fosterhjem eller på 
institusjon og som har hatt kontakt med foreldre og søsken.  
Vi har lyst til å snakke med deg for å høre hvordan kontakten med foreldre eller søsken bør 
være. Du inviteres fordi vi vet du sitter med viktige råd Norge trenger. Svarene dere gir blir 
samlet sammen, og gitt videre til folk som bestemmer i Norge. Ingen får vite hva akkurat du 
har sagt. 
 
Du kan velge å møte oss alene eller sammen med andre. Hvis du bor langt unna oss, kan vi 
snakkes på telefon eller facetime. Du velger selv hva du vil si og hvor mye du vil si😊 På 
samling blir vi kjent, hører rådene deres og spiser pizza.  
 

 

Jeg heter Tora, er 32 år, bor i Oslo og er veldig glad i dyr, 
spesielt hunder 

Jeg synes det er kjempeviktig at voksne skal høre på barn fordi 
det er barna som vet best hvordan barnevern og skole skal 
være 

Ring meg gjeerne på 922 08 233 eller skriv til meg på insta 
@toraforandringsfab ❤  

 
 
Jeg heter Yngvil er 23 år, bor i Oslo og elsker kakao med masse 
krem, snø og surt godteri 
 
Jeg synes det er kjempeviktig at voksne skal høre på barn fordi 
det er barna som vet best hva som skal til for at systemene 
skal kjennes nyttige for dem 
 
Send meg gjeerne en melding eller ring meg på 
mobilnummeret mitt 41091131 eller skriv til meg på 
Instagram: @yngvilforandringsfab ❤   
 

 


