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Tiltak  forebygging vold i nære relasjoner
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2019
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Veileder forebygging av vold i nære relasjoner

• Region Setesdal ønsker å styrke arbeidet for å forebygge og avdekke 
vold i nære relasjoner, slik at nødvendig hjelpetilbud og beskyttelse 
blir ivaretatt. 

Formål:

• Å være et verktøy for å hindre, avdekke og håndtere alle former for 
vold i nære relasjoner. Holdningen om nulltoleranse for vold er lagt til 
grunn.

• Å være med å bidra til at alle som arbeider og/eller er i kontakt med 
barn, unge og voksne skal tørre å se, høre og handle klokt.



Trygghet til å handle når du er bekymret for 
et barn, ungdom eller en voksen
Et verktøy for:

• Alle ansatte i førstelinjetjenesten

• Foreldre/foresatte, andre familiemedlemmer

• Venner

• Medelever

• Naboer

• Kollegaer

• Offentlige nettverk, fritidsarenaer, lag, foreninger 



Rutiner 
• Hva gjør jeg ved bekymring

• Hva gjør jeg når et barn forteller 
om vold/overgrep

• Saksgang ved melding om 
bekymring

• Håndtering av akutte situasjoner

• Videre oppfølging

• Aktuelle telefonnummer

Implementering av veilederen

• Fagsamling 28.02.2019 kl.17.30.-
19 for barnehager, skoler, barne-
og familietjenester, SLT, 
ungdomsklubb, kommunens 
tjenester 

• Introduksjon av veilederen v/ 
SLT-koordinator, politikontakt og 
Midt- Agder barnevern

• Statens barnehus Kristiansand



Kompetansehevingsprogrammet barn i 
rusfamilier ( BIR) 2017-2019
Mål 

1. Kunnskap og kompetanse tidlig innsats: Større fokus på forebygging 
og tidlig innsats 

2. Kunnskap og kompetanse samtaler med barn og foresatte når du er 
bekymret for et barn

3. Rutiner og verktøy på egen arbeidsplass om barn som bekymrer

Til hvert mål er det utarbeidet ønsket resultatmål og tiltak, jf. 
prosessplan kompetansehevingsprogrammet barn i rusfamilier 2017-
2019



Tiltak
• Kunnskap og kompetanse tidlig innsats og barn i rusfamilier. Observasjon, 

tegn og signaler
• Felles forståelse og begrepsavklaring tidlig innsats
• Felles forståelse og begrepsavklaring hvem er de sårbare barna

• Barrierer i samtale med barn og foreldre/foresatte når vi er bekymret for et 
barn

• Kompetanseheving veileder forebygging av vold i nære relasjoner
• Verktøykasse BIR
• Samtaler med barn du er bekymret for
• Samtaler med foresatte når du er bekymret for et barn
• Tidslinje for når tema rus tas opp
• Oversikt over hjelpetiltak i kommunen



Veiledning samtale med barn du er bekymret for
Mål: Øvelse og veiledning i samtale med barn når du er bekymret for et barn

Målgruppe: personalet i barnehage og skole 

Innhold:

• Forebygge og avdekke omsorgssvikt, rus, vold og overgrep

• Hvem er jeg i møte med barnet

• Hvor mye må jeg utforske

• Den nødvendige samtalen
• Fremmende; aktiv lytting, klargjørende
• Hemmende; passiv lytting, tilslørende

• Den planlagte samtalen

• Den spontane samtalen

• Øvelse i samtale med barn utfra case
Organisering: 1 samling a 2 timer – mellomarbeid – 1 samling a 1,5 timer

Tilbudet gis av Midt- Agder barnevern


