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HEI ALLE SAMMEN.

Det er med stor glede vi kan presentere 
denne første publikasjonen fra samhand-
lingsområdet oppvekst og kultur. Det har 
vært svært spennende å få være en del av 
denne prosessen, og ambisjonen vår er at 
vi skal gi ut flere magasiner.

På lederplass er det grunn for meg til å 
takke og rose alle medarbeiderne som har 
bidratt til utviklingsprosessen samhand-
lingsområdet har bak seg. Denne proses-
sen startet lenge før vi ble definert som et 
eget samhandlingsområde, og har i seg 
mye innsats fra mange flinke fagfolk. 

Vi ønsker å bidra til at de som bor i Fauske 
synes dette er en god plass å være, og en 
god plass å se sine barn vokse opp. Fauske 
har etter min vurdering et godt utgangs-
punkt for å kunne oppleves som et slikt 
sted av de fleste. Vi har gode barnehager 
og skoler, det er lav kriminalitet, det er et 
svært aktivt og velfungerende kulturliv, 
frivilligheten blomstrer og det synes å 
være en bred enighet om at vi skal bidra til 
trivsel i Fauske. 

I tida fremover vil oppvekstområdet bli 
preget av et økt fokus på samarbeid og 
samhandling mellom alle aktører.  Alle 
involverte skal ha fokus på hvordan vi kan 
gjøre hverandre gode til å utføre jobben vi 
er satt til. Vi vil gjerne ta dette videre til de 
aller viktigste aktørene for alle våre barn og 
unge, nemlig foreldrene. 

Å være forelder er mange ganger krevende 
og frustrerende, og alle har nok en eller 
annen gang lurt på om det man gjorde 
der og da egentlig var så smart. For meg 
betyr dette ikke noe annet enn at vi alle er 
i samme båt, og derfor er nødt til å hjelpe 
hverandre.

Med dette håper jeg at mange finner nyttig 
informasjon i foreldrestøttemagasinet, - 
både i denne utgaven og i de som følger. 
Tips og informasjon som kan bidra til at 
hverdagen som forelder blir litt lettere og 
tryggere. 

God lesning!

Arve Rolandsen
Kommunalsjef

Redaksjon: Fauske Kommune ved Folkehelserådgiver Irene Larssen og Foreldrestøttekoordinator Lena Holmstrøm
Lay-out og trykk: Uni-Form as
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Foreldre utgjør en forskjell
Foreldrene har stor innvirkning på barnas fysiske, psykiske og sosiale kompetanse, 
på hvordan barna mestrer skolegangen og på hvilke levevaner barna får som voksne. 
Forskning viser at familien og foreldrene har størst betydning når det kommer til å gi 
barna et godt liv.

Beskyttelsesfaktorer
Et trygt miljø under den tidlige oppveksten øker sjansene for at det skal gå bra senere i 
livet. Risikoen for å utvikle problemer minsker når barn og foreldre har en god/nær rela-
sjon, og når man er mer oppmerksom på barnas positive handlinger enn på de negative.  
Gjennom å vise varme og sette rammer, øker foreldrene barnas sjanser til å oppleve god 
livskvalitet som voksen.

Fauske kommune 
satser på foreldrestøtte
FORELDRESTØTTE ER ET BREDT BEGREP, 
og består av ulike former for støtte. Den 
viktigste formen for støtte er den uformelle 
støtten som gis og tas i mot i egne sosiale 
nettverk. Behovet varierer i løpet av barnets 
oppvekst, og avhenger av barnets utvikling, 
hendelser i familien og utviklingen i sam-
funnet. I 2010 bestemte Fauske kommune 
seg for å satse på foreldrestøtte som et av 
de viktigste folkehelsetiltakene. 

Utgangspunktet for satsingen er universell 
foreldrestøtte. Det vil si at alle foreldre 
tilbys samme mulighet til støtte og hjelp. 
Forskning viser at ved å styrke den enkelte 
forelder vil en fremme barns helse og utvik-
ling, og øke barnets beskyttelse mot uhelse 
og sosiale problemer. 

I dette magasinet vil vi dele kunnskap og 
erfaringer som foreldre og ansatte har gjort 
seg, og vi vil spre informasjon om noe av 
det som gjøres i vår kommune i forhold til 
foreldrestøtte.

Styringsgruppen for Foreldrestøttearbeidet. Vi er pr tiden 6 deltakere i gruppa; Kommunalsjef Arve 
Rolandsen, Folkehelserådgiver Irene Larssen, Enhetsleder Kultur Stig Løvseth, Enhetsleder Skole Terje 
Valla, Enhetsleder Barnehage Inger-Lise Evenstrøm, Foreldrestøttekoordinator Lena Holmstrøm
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Fauske Familiesenter 
- en møteplass for voksne og barn
Fauske Familiesenter er et forebyggende og 
helsefremmende lavtterskeltilbud til barn, 
ungdom, deres familier og øvrige nettverk. 
Senteret er et flerfaglig kommunalt tilbud 
som skal ivareta psykisk og fysisk helse 
hos gravide, barn og ungdom. Familiene 
skal møte en helhetlig og familiestøttende 
tjeneste i ett og samme hus. 
  
Mål for Familiesentret 
• Fremme trivsel og god helse hos barn, 

ungdom og familien.
• Sørge for at barn og ungdom får gode 

oppvekstforhold.

Hvordan nå målene?
Ved å…
• tidlig identifisere fysiske, psykisk og sosia-

le utfordringer hos barnet og i familien.
• tilby lett tilgjengelig støtte og tiltak.
• støtte og styrke foreldrene i deres om-

sorgs - og oppdragerrolle.
• legge til rette for at barn, unge og deres 

familie får styrket sitt sosiale nettverk.
• utvikle kommunikasjons- og arbeidsmeto-

der der barn og foreldre er delaktige.
•  utvikle god, samordnet og flerfaglig 

service til familiene.
• være tilgjengelig som møteplass.
• formidle relevant informasjon.

Mer enn bare et hus
De fleste barn og foreldre har i en eller 
annen sammenheng vært i kontakt med 
Fauske Familiesenter. Hyppighet og form 
kan ha variert mellom alt fra hjemmebesøk 

etter fødsel, babytreff og åpen barnehage, 
til vaksinering, støttesamtaler og skolestar-
tundersøkelse. For mange familier har kon-
takten vart over flere år, og for noen utgjør 
senteret en viktig del av familiens nettverk.

Når barn kommer i skolealder vil kontakten 
mellom familie og senter ta en ny form. 
Da vil hvert skolebarn finne Helsesøster på 
barnets nye arena: skolen.

Skolehelsetjenesten
I Fauske er det for tiden 3-4 helsesøstre 
som arbeider innenfor Skolehelsetjenesten.
En av disse er Anita Mørk som er helsesøs-
ter ved to av skolene i kommunen.

Skolehelsetjenesten

Jordmor

Helsestasjon

 Helsestasjon 
for ungdom

Foreldreveileder
og 

familieveileder
Nettverksgrupper

Psykiatrisk sykepleier

Barnefysioterapeut

TEMA: FAMILIESENTERET

SKOLEHELSETJENESTEN 
UTFØRER OG GIR RÅD, STØTTE 
OG VEILEDNING OM:

• Skolebarns/ungdoms utvikling       
og helse.

• Oppfølgning av barn/ungdom     
med spesielle behov.

• Samspill, grensesetting og           
oppdragelse.

• Veiledning i samliv, seksualitet        
og prevensjon.

• Vaksinering, syns- og                     
hørselsundersøkelser.

• Gruppearbeid med fokus på temaer 
som selvbildeoppbygging, trivsel, 
kost og aktivitet.

• Koordinerer Familiemøter, individu-
ell plan, deltar i ansvarsgrupper og 
samarbeidsmøter. 

• Henviser til andre aktuelle           
samarbeidspartnere, som fysiote-
rapeut, familieveileder, psykiatrisk 
sykepleier m.m.
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– så mye mer enn bare sprøytestikk
Helsesøster Anita Mørk ute i feltet

Det er nok at barna ser helsesøsteren på 
parkeringsplassen, så ropes det i kor fra 
lekeapparatene; «e det sprøyte i dag?» 
«Nei!», roper helsesøster tilbake, og da er 
alt greit. På vaksinasjonsdagene er det ei 
underlig stillhet, da er det nesten som om 
alle vet hva som venter, og gjør seg klare til 
å overvinne redselen for sprøytestikket. 

Synet av mange stolte ansikter etter vel 
gjennomført «stikk» er ubetalelig… 
(Ofte hørt: «det dær va no ikke nåkka», 
«e kuin no godt ha tatt ei tell», til de som 
hevder at sprøyta var ekstra lang i dag, «ho 
va fleire meter lang!»). Det med vaksine 
forandrer seg aldri, så da er det kanskje 
ikke så rart at barna ofte forbinder helse-
søsteren med sprøyter?

Som helsesøster er jeg like spent hver gang 
jeg drar ut til en av skolene; hva holder 
ungene på med i dag? Vil jeg treffe 6. 
klasse i taktfull marsj rundt fotballbanen 
som del av fysisk aktivitet, eller vil jeg høre 
heftige diskusjoner fra fotballbingen om 
hvorvidt ballen var i mål eller ikke? Kanskje 
støter jeg på utkledde røvere i korridoren 
i ferd med å øve til kulturkvelden, kanskje 
noen med skrubbsår og haltende bein hvor 
rette medisin er en god klem og litt opp-
merksomhet. Etterfulgt av den mer vonde 
magen som må sjekkes for å se om det 
ligger noe mer alvorlig bak. Ingen dager er 
like, og det å bli møtt av entusiastiske barn 
er bare noe av det som gjør jobben så unik. 

Verdens beste jobb! 
Å få tilbringe arbeidsdagen sammen med 
alle de fantastisk flotte barna er et privilegi-
um for en helsesøster. Å få utgjøre en bitte 
liten forskjell som er med på å bidra til at 
barna står sterkere i egne liv, er en viktig 
oppgave for oss i skolehelsetjenesten.

Helsesøster har taushetsplikt, er nøytral 
og kan bekrefte at det barnet føler er helt 
normalt og helt greit. Dette er av betydning 
for barn som føler at hun eller han er helt 
alene i verden om å føle det akkurat slik. 
Det å få lufte tanker og følelser med en 
nøytral voksen person kan være avgjørende 
for å oppnå glade og robuste barn.

Skolehelsetjenestens arena er ute i skolene, 
og byr på en unik mulighet til å komme 
tidlig i gang med det forebyggende og 
helsefremmende arbeid. Det er et viktig og 
givende arbeid. 

Det går helst bra :)
De aller fleste barn går det heldigvis bra 
med, takket være dere engasjerte, bevisste 
og omsorgsfulle foreldre. Overgang fra 
barnehage til skole, fra barneskole til ung-
domsskole (hvor man også er i puberte-
ten), er for de fleste ei sårbar tid hvor man 
trenger ekstra støtte og oppfølging. Den
evinnelige tidsklemma, fra en-kjernefami-
lie, til to-kjernefamilie, er også endringer 
som kan oppleves utfordrende for barn. 
Det samme gjelder når foreldrene skilles. 
Husk derfor at foreldre er dere hele tiden, 
ikke bare annenhver uke. En gang forelder 
– alltid forelder. 

Helsesøster Anita Mørk og elever ved Erikstad Skole.

HVA BETYR ”ÅPEN DØR FUNKSJON”?

Ved hver skole treffes helsesøster til 
faste dager og tider, hvor alle som har 
behov lett kan ta kontakt uten å gjøre 
avtale i forkant.

Skolehelsetjenesten
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Ett og samme program for foreldre og 
for ansatte
Hovedmålet til ICDP-satsingen er å støtte 
og styrke omsorgsgivere, og gjennom det 
bidra til gode oppvekstvilkår for barn og 
ungdommer. ICDP-ideologien harmonerer 
godt med foreldrestøttefokuset vi skal ha 
i Fauske. Gjennom bred, felles satsing 
ønsker vi å gjøre kommunens ansatte enda 
bedre i utøving av omsorg. I dag finnes det 
sertifiserte veiledere innenfor Barne- og 
familieenheten, Kulturenheten, Integre-
ringsenheten, Barnehage, Skole samt ved 
Rus-/psykiatritjenesten. Flere ikke-kommu-
nale barnehager i Fauske har også egne vei-
ledere, og har en viktig rolle i satsinga. Det 
vil bli gitt tilbud om grupper for foreldre, og 
grupper for ansatte (kollegaveiledning).

Gruppemøter, ikke kurs
Foreldreveiledning i form av gruppemø-
ter er tenkt hovedsakelig tilbudt foreldre 
gjennom familiesenteret og barnehager. 
På gruppemøtene diskuterer deltakerne de 

temaene som inngår i ICDP-programmet 
under veiledning av to sertifiserte ICDP-vei-
ledere. Veiledernes oppgave er å sette i 
gang diskusjoner og oppfordre alle til å 
delta. De gir eksempler til de temaene som 
blir diskutert, og kommenterer og støtter 
foreldrene med positive tilbakemeldinger. 
Det blir lagt vekt på aktiv deltakelse og del-
takere blir oppfordret til å gjøre hjemme-
oppgaver mellom treffene.

Økt opplevelse av mestring
Norske studier viser at Program for for-
eldreveiledning basert på ICDP-metoden 
har en positiv innvirkning på foreldre. 
Oppsummert tyder funnene på følgende 
positive effekter for foreldre som deltar i 
ICDP-programmet: 
- økt opplevelse av mestring og bedre opp-

levd evne til å oppdra barn 
- økt bruk av positiv disiplin 
- bedrede oppdragelsesstrategier og hold-

ninger til barneoppdragelse 
- økt følelsesmessig engasjement overfor 

barnet 
- mindre angst og sinne hos foreldrene 
- mindre opplevde vanskeligheter hos bar-

net og mindre negativ effekt av vanske-
lighetene 

- mindre uro i hjemmet 
- bedre stemning og hyggeligere atmosfære 

i hjemmet 

Foreldrene i den generelle befolkningen 
rapporterte at de særlig hadde profitert på 

TEMA: FORELDRE-/FAMILIEVEILEDNING

I hvert foreldremagasin vil vi presentere ulike tilbud og tiltak som hører inn under 
kategorien FORELDRE-/FAMILIEVEILEDNING. I denne utgaven ser vi nærmere på…

Program for foreldreveiledning 
basert på ICDP

Program for foreldreveiledning er basert på International 
Child Development Programme (ICDP); et program utviklet 
i Norge i 1985 under ledelse av professor Karsten Hundeide 
og professor Henning Rye. 
I dag har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
det overordnede ansvaret for Program for foreldreveiled-
ning og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 
er ansvarlig for gjennomføringen her til lands.

”ICD’ hva for noe...?” 

PROGRAM FOR FORELDRE-
VEILEDNING (ICDP) HANDLER OM…

• å utveksle erfaringer og reflektere 
over egen omsorgspraksis.

• å bli bevisst hva man som omsorgs-
giver gjør som er bra for barna.

• å finne sine egne løsninger.
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Hva kan DU si om ICDP?

programmet gjennom økt bevissthet rundt 
samhandling, noe som resulterte i at de 
fokuserte mer på det som er positivt, som 
igjen førte til et bedre familieliv og færre 
konflikter. * 

*Kilde: Evaluering av Program for foreldreveiled-
ning basert på International Child Development 
Programme. Norsk sammendrag. Rapport til 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemen-
tet Juni 2011

Mål om et felles språk
Fram til nå har kommunen i hovedsak sat-
set på grupper i form av kollegaveiledning. 
Dette vil også være situasjonen i store 
deler av 2014. Samtidig ligger det i planene 
at foreldre som ikke er tilknyttet barneha-
ger hvor veiledningsgrupper allerede tilbys, 
også skal få denne mulighet . Ved å satse 
parallelt, både i fagfeltet og i foreldregrup-
pa, håper vi å nå målet om et felles språk 
mellom barnas oppvekstarenaer; hjem, 
barnehage, skole, fritid.

ICDP er et enkelt, forebyggende og helsefrem-
mende program som har fokus på omsorgsgi-
vers styrker og positive mestringsevner. 
I ICDP-gruppene snakker vi mye om hvordan 
synet på barnet innvirker på omsorgen det får. 
Når omsorgsgiver har en positiv oppfatning av 
barnet vil omsorgen bære preg av det. 
Vi har fokus på tema som er lett gjenkjennbar 
for omsorgsgiverne og er opptatt av å få til en 
trygg gruppe hvor alt kan diskuteres på en ufarlig 
måte. De fleste føler det som nyttig å få diskute-
re sammen med andre i samme situasjon.”

Bente Lund Eriksen
ICDP-veileder og helsesøster

Jeg vil anbefale alle andre småbarnsforeldre å 
delta i ICDP-gruppe. Gruppa føltes for meg som 
et trygt sted å være - hvor ingenting var feil å si. 
Selv om mye av stoffet var kjent fra før så var det 
lærerikt å få diskutert det med andre foreldre. 
Jeg har tenkt på mange av temaene nå etter 
avsluttet gruppe, blant annet dette med å sette 
«merkelapper» på barn. Det var en del ting jeg 
tenker vi skulle ha fått diskutert enda mer, så 
det hadde vært bra om tilbudet hadde vært 
forlenget.

Kjersti Beate Jenssen
Gruppedeltaker og mor til 3 

ICDP er nyttig både for ansatte og foreldre. 
Det jeg syns er positivt er at det ikke er en 
oppskrift som skal følges, at hver gruppe finner 
egne løsninger basert på erfaringer, gleder og 
utfordringer. Det er lærerikt og bevisstgjørende 
for alle som har en rolle i barns hverdag.

Kristine S. Olsen
Prosjektleder Maks Fritid, Enhet Kultur

Ved Vestmyra skole er vi midt i prosessen med å 
gi alle ansatte kollegaveiledning i ICDP. Program-
met er et supplement til andre program/metoder 
som brukes i skolen (PMTO, MST, De utrolige 
årene osv.). ICDP passer også godt inn i andre 
prosjekter Fauske skolene jobber med. Vurdering 
for læring, drømmeskolen og ungdomsskolesat-
singen.  Vår oppfatning er at dette er svært re-
levant for lærere og andre som jobber i skolen. 
Programmet er med på å bevisstgjøre lærere på 
hvor viktig god relasjon til den enkelte elev er 
for elevers utvikling, faglig og sosialt. 

Cesilie Rasmussen Høgseth 
Lærer og ICDP-veileder v/Vestmyra skole  
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Ordførerdugnad 
for å bekjempe 
vold mot barn

VOLD MOT BARN er et stort underkommunisert samfunnspro-
blem.

Titusener av barn i Norge utsettes for både fysisk og psykisk vold, 
eller overgrep over lengre tid, uten at det blir oppdaget.

Barn som er vitne til vold, er også ofre for vold.

Vold mot barn og vold i nære relasjoner må bekjempes og Fauske 
som kommune vil gjøre hva den kan for å forhindre at barn eller 
andre utsettes for seksuelle overgrep eller vold.

Fauske kommune har gjennom å signere en ordførerdugnad iverk-
satt av Redd Barna, forpliktet seg til å arbeide aktivt for at barn i 
kommunen som utsettes for vold, skal vite at det finnes hjelp, og at 
alle barn har rett til en oppvekst fri for vold og overgrep.

Like viktig er jobben med å forebygge og forhindre at 
slik vold og slike overgrep skjer.

Vi kan ikke akseptere vold, heller ikke den som 
foregår i det private rom. Det er et offentlig ansvar å 
bidra til å forebygge og hindre vold i alle grupper av 
befolkningen.

Jeg håper at også DU vil bidra til å forhindre at 
barn sviktes, gjennom å melde fra ved mistanke 
om vold, overgrep eller omsorgssvikt.

Vennligst forstyrr! 

Siv Anita J. Brekke

Ordfører
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Lyst til å være med å påvirke?

TEMA: FAU / KFU

Hver skole velger hvert skoleår et arbeids-
utvalg kjent som FAU. Deretter settes det 
sammen et kommunalt foreldreutvalg 
(KFU) som består av foreldrerepresentan-
ter fra alle skolene i kommunen. Som regel 
er det FAU-lederne som sitter i KFU. 

KFU er ikke et lovhjemlet foreldreorgan, 
men opprettes av den enkelte kommune på 
frivillig basis. I Fauske ansees KFU som en 
viktig arena for å koordinere både ønsker 
og behov i og for Fauske-skolen. KFU er en 
naturlig samarbeidspart både for skolead-
ministrasjon, politikere og andre.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 
Kilde www.fug.no

Alle foreldre som har barn i skolen, er 
medlemmer av skolens foreldreråd. Forel-
drerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som 
er foreldrestemmen overfor skolen. FAU 
skal blant annet sikre reell medvirkning fra 
foreldre og ha medansvar for at elevenes 
læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal 
representere alle foreldre ved skolen og 
bidra til at samarbeidet mellom hjem og 
skole er godt.

Valgordninger
Det er opp til hver enkelt skole å organisere 
valg av foreldrekontakter og representanter 
til FAU. Som regel skjer dette i forbindelse 
med et ordinært foreldremøte. Det er viktig 
at alle foreldre er godt informert om hva 
det innebærer å være tillitsvalgt, og at det 
er en viss kontinuitet i arbeidsutvalget. 
Retningslinjer for valgordningen bør være 
skriftlige og inngå i vedtektene for FAU.

FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

Aktuelle oppgaver for FAU
• FAU bør jobbe for et trygt og godt lærings-

miljø. Trivsel er viktig for barnas læring.
• FAU kan drøfte formen på tilbakemelding 

elever og foreldre får på elevenes faglige 
og sosiale kompetanse.

• FAU kan jobbe for et mobbefritt skole-
miljø.

• FAU kan ta initiativ til sosiale tiltak for 
elevene.

• FAU kan holde kurs for foreldrekontakter.
• FAU kan holde samlinger for foreldre og 

lærere.
• FAU kan være en informasjonskanal ut til 

alle foresatte.

FAU bør samarbeide med både elevråd, 
skolens ledelse og ansatte. FAU kan også 
ha kontakt med lag, organisasjoner og 
næringsliv i nærmiljøet.

Kjære forelder

Du er ditt barns første og viktigste lærer! ...Er du engasjert, gjør barnet ditt det bedre på skolen. ...Ditt engasjement er like viktig på ungdomsskolen som i barneskolen....Diskuterer du med barnet, stimulerer du hennes/hans tanker og utvikling. 
...Det er viktig at du er med og vurderer barnets arbeid. ...Når du bryr deg, blir barnet mer motivert og trives bedre på skolen. ...Din tro på egen rolle og mulighet til å påvirke er viktig for barnet ditt. ...Har du et godt forhold til skolen, påvirker det barnets resultater....At du kjenner de andre foreldrene, fører til bedre samarbeid og oppfølging.

...Foreldre er en viktig ressurs for barnas skolegang!

Hilsen Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 

www.fug.no

Hvert år har DU sjansen til å utgjøre en forskjell for egne barn, klassen, skolen 
og samfunnet du er en del av. Engasjer deg som tillitsvalgt i klassen hvor du har barn, 
og du har med ett en posisjon hvor din stemme høres. 

WADED HAUGEN
FAU-leder ved 
Valnesfjord skole

Jeg kommer opprinne-
lig fra Bolivia. Jeg kom 
til Norge i 2001, og har 
siden bodd i Valnes-
fjord.

 Jeg er mamma til 2 barn. Ett går på skola 
og ett er i barnehagen.
Jeg har tidligere vært vara-foreldrekontakt 
i barnehagen, og etter at eldstebarnet 
begynte på skola, har jeg vært foreldre-
kontakt for SFO og klassekontakt.

Etter at mitt eldste barn begynte i barne-
hagen har jeg ikke villet gå glipp av noe… 
Barna tilbringer jo mye tid i barnehagen 
og på skola, og for meg har det hele 
tiden vært  veldig viktig å møte opp på 
de ulike foreldremøtene slik at jeg kan få 
informasjon om deres hverdag i skola og 
i barnehagen.

Årene gikk og jeg fikk mer innsyn om 
hvordan ting fungerer i Norge.  Jeg forsto 
fort at påvirkningsmulighetene er godt 
tilrettelagt, og jeg ønsket sterkt å bidra på 
noen måte.

Jeg har flere ting på «dagsorden» i mitt 
liv. Jeg har mange planer jeg ønsker å 

få til. En av dem er å hjelpe til med å 
styrke foreldrenes rolle i skola og barne-
hagen.  

I forhold til dette føler jeg at det første jeg 
bør jobbe med er å avmystifisere oppfat-
ningen rundt «hvor mye jobb som ligger 
bak et hvert engasjement». Jeg ønsker å 
vekke ildsjela jeg tror alle har i seg. Alle 
kan bidra på en eller annet måte. Poenget 
er å bidra med noe. Det er jo våre barn 
det gjelder, og til det trenger jeg dra-hjelp.  
Videre ønsker jeg å bidra til at informasjo-
nen skal flyte lettere mellom leddene.  

Jeg har så mye mer å si, men tror at jeg 
stopper for denne gang.

VI PRESENTERER…

Magasin foreldrestøtte nr 1 vinter 2014  •  9



Familiemøte

TEMA: SAMHANDLING

KJELLAUG SOLBAKKEN er BUPs faste deltaker i familiemøter 
på Fauske. Kjellaug er klinisk sosionom – med utdanning i 
barne- og ungdomspsykiatri og i familieterapi.  

Hun har jobbet på BUPIS (BUP Indre Salten) siden tjenesten 
ble opprettet på Fauske i 1993, og har hatt nært samarbeid med 
Fauske kommune og deltatt i utviklingen av Fauske familiesen-
ter og prosjekter tilknyttet senteret.

FAMILIEMØTE er familiens møte med 
kommunale tjenester og BUP. Møtet er 
utviklet av BUP og Fauske Familiesenter 
i fellesskap, og tar utgangspunkt i den 
historien/bekymringen som familien selv 
legger frem. I samarbeid med helsesøster 
planlegger foreldrene/ familien hvem som 
skal delta og hva som skal tas opp i det 
kommende møtet. Møtedeltakere kan være 
de som foreldre selv ønsker fra øvrige fami-
lie eller andre personer de mener er viktige 
å ha med seg.  Andre som er aktuelle i 
saken, eller som bør bli det, kan også delta. 
For eksempel lærer, lege, ansatte i barne-
hage, PPT og barneverntjeneste. Ungdom 
er de ofte selv med i møtet hvis de ønsker. 
BUP stiller alltid på dette møtet. 

Opplevde å få hjelp
Ann Kathrin Kristensen har erfaring med 
familiemøte både gjennom rollen som 

mor og som fagperson. Hun har opplevd 
å få hjelp når familien trengte det. Det 
var gjennom samarbeid mellom skole og 
helsesøster at nettopp denne type hjelp ble 
foreslått. Helsesøster Marlen Rendal Berg 
har fulgt Ann Kathrin gjennom prosessen 
med å avklare om familien trengte hjelp, og 
eventuelt fra hvem. 

Ann Kathrin har gjort seg tanker om at et 
møte direkte med hjelpetjenestene førte til 
raskere hjelp enn om familien hadde valgt 
å håndtere situasjonen annerledes. Videre 
påpeker hun at denne type møte er bra for 
å finne ut av hva de ulike faginstansene 
som BUP og PPT faktisk kan gi av hjelp. 
«Tjenestene fikk et ansikt – og vi som 
familie fikk informasjon om hva tjeneste-
ne kunne gjøre for VÅRT barn. Måten vi 
ble møtt på var veldig positivt, og jeg vil 
anbefale folk til å si ja om de får tilbud om 
Familiemøte», avslutter Ann Kathrin.

BUP’s rolle i Familiemøte
Før familiemøte holdes, må henvisnings-
skjema fylles ut. Dette gjøres i samarbeid 
med helsesøster. Familiens opplevelse og 
ord danner grunnlaget for møtet. BUPs 

rolle er å lytte, reflektere og sammen med 
møtedeltakerne beslutte hva og hvem som 
skal gi barnet/ungdommen og familien 
videre hjelp.
Det er ikke slik at BUP automatisk blir med 
videre i saken.  Noen ganger kan reflek-
sjon, råd, veiledning og informasjon være 
nok til at foreldrene blir tryggere i det de 
allerede gjør for barnet sitt. Andre ganger 
besluttes det at barnet/ungdommen og 
familien får et tilbud på BUP. Andre aktører 
kan bidra samtidig. BUP’s erfaring er at 
dette første møtet med familien er en god 
start for videre utredning og evt. behand-
ling på BUP.

HVA ER BUP?
Barne- og ungdomspsykiatrisk          
poliklinikk (BUP) er en spesialisthelse-
tjeneste på området psykisk helse for 
barn og ungdom opp til 18 år.  

OPPSUMMERING

Samtidighet.  Vi som skal gi tilbud til 
barn og ungdom kan bidra til et mer 
samordnet og hensiktsmessig tilbud – 
i stedet for at vi bidrar ”etter tur”.  

Brukermedvirkning.  Vi vil snakke med 
dem det gjelder – familien – om det de 
bekymrer seg for. Det skal være deres 
ord og beskrivelse som danner grunn-
laget for utredning og behandling.

Beslutninger.  Familiemøte betyr at vi 
sammen med familien avklarer hvem 
som er med videre, og sammen plan-
legger videre oppfølging, utredning og 
behandling. Familien unngår unødven-
dig venting – og vi i hjelpeapparatet 
gjør bedre beslutninger.

Samhandling er noe vi skal ha fokus på i Fauske kommune. 
Det å sikre koordinering i en hver prosess som involverer 
barn/familie og kommunale/ ikke-kommunale tjenester, 
er noe vi har på dagsordenen. 
I oppvekstområdet er det mange aktører som skal virke til barnets 
og familiens beste, og samhandling finner sted i ulike former. 
En samhandlingsarena vi ønsker at flere foreldre kjenner til er:
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Vil du vite mer om Familiemøte? 

Da kan du kontakte Fauske 
Familiesenter (tlf 75 60 43 00) 
eller snakke med skolehelsesøster
på skolen hvor barnet ditt er elev.

«Det var på en måte «vårres» møte. Det føltes 
som vårt møte. Det at vi fikk begynne å fortelle, 
gjorde det hele ufarlig» 

(Sitat A.K.)

Ann Kathrin Kristensen (mor) har god støtte i helsesøster og møtekoordinator Marlen Rendal Berg.

Magasin foreldrestøtte nr 1 vinter 2014  •  11



NOTISER

Bli sett –
bruk refleks
Selv om du ser bilen, ser ikke bilisten 
deg hvis du går uten refleks i mørket. 

TIPS TIL GOD REFLEKSBRUK

• Refleksen bør henge i knehøyde for å 
motta mest mulig lys fra billyktene. 

• Reflekser som beveger seg når du 
bruker dem synes best. 

• Bruker du to reflekser blir du sett fra 
begge sider når du krysser veien. 

• Riper svekker refleksjonsevnen, så 
bytt ut gamle reflekser. 

• Refleksvesten blir dårligere ved vask 
og bør byttes årlig ved jevnlig bruk. 

• Alle godkjente reflekser skal være 
merket med CE EN 13356.

Forskning viser…
Internasjonale retningslinjer for fysisk 
aktivitet for barn er 60 minutter pr dag 
med moderat til høy intensitet.  

Nyere studier indikerer at 60 minutter 
er for lite, og at 90 minutter, med minst 
moderat intensitet (andpusten) pr dag 
er nødvendig for å ha forebyggende 
effekt på helse. 

80 % av dagens ungdom er for lite akti-
ve; under 60 minutter aktivitet pr dag. 

En ny stor studie viser at barn i dag er i 
langt dårligere form enn foreldregene-
rasjonen.

Tid som før ble brukt til lek og beve-
gelse går nå til transport, stillesittende 
aktiviteter og skjermaktivitet.

Aktivitetsnivåets hovedfiender er lekser, 
spill på data/telefon/nettbrett o.l., inter-
nettbruk og TV-titting.

Du er barnets viktigste forbilde; barn er 
følsomme for foreldres holdninger og 
meninger om trening og kosthold.

Fysisk aktive barn får en rekke helsefor-
deler. 

Timene du legger i fysisk aktivitet 
som barn kan på mange måter ha en 
avgjørende effekt på helsen gjennom 
hele livet.

KILDE: NHI.NO - NORSK HELSEINFORMATIKK

RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN i Fauske kommune har i senere tid hatt ekstra fokus på 
å utarbeide rutiner for å ivareta barns situasjon som pårørende. 

Som helsepersonell har tjenesten en lovmessig plikt til å bidra til å ivareta det behovet for 
informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn har når forelder er syk. Med 
sykdom menes her psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom 
eller skade.

Rus- og psykiatritjenesten vil i 
samarbeid med foreldre søke å 
avklare hva barnet kan ha behov 
for av informasjon og oppfølging 
i forhold til sin situasjon. Fauske 
Familiesenter er en viktig ressurs 
og samarbeidspartner for både 
foreldre og barn, samt rus- og 
psykiatritjenesten i denne sam-
menheng.

«Tirsdagstreffet» 
på Fauske
HØSTEN 2010 startet Fauske familiesenter 
og Rus- og psykiatritjenesten i samarbeid 
opp tiltaket «Tirsdagstreffet». 

Tirsdagstreffet er et tilbud for barnefamilier 
der forelder/foreldre har eller har hatt psy-
kisk sykdom , har vært rusmiddelavhengig, 
eller på andre måter har store utfordringer 
i hverdagen. 

Målet med tilbudet er å skape positive 
opplevelser for hele familien, bidra til ulike 
aktiviteter og mestringsopplevelser, skape 
nettverk og rom for positiv erfaringsutveks-
ling og foreldrestøtte.

Tilbudet er annenhver tirsdag på ettermid-
dagstid gjennom hele året. Vi lager middag 
og spiser sammen, og finner deretter på 
ulike aktiviteter innendørs eller utendørs i 
nærområdet.

Dersom dette kan være et aktuelt 
tilbud for deg, så ring for nærmere 
informasjon;

Åshild Uhre ved Fauske familiesenter. 
Tlf.nr. 947 81215

eller Margrethe Stokland ved Rus- og 
psykiatritjenesten. Tlf.nr. 913 27402

Barn som pårørende 
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BØKER

Rolig og oppmerksom som en frosk 

- En bok for både liten og stor.
Barn av i dag er ofte 
urolige, atspredte og 
stresset. Hvordan kan vi 
hjelpe dem å roe seg ned? 
Hvordan kan vi lære dem å 
konsentrere seg? Den 
nederlandske pedagogen 

Eline Snel har utviklet et meditasjonsopp-
legg for barn i alderen 5 – 12 år. Inspirert av 
Jon Kabat-Zinns legendariske mindful-
ness-meditasjon – som hundretusener av 
voksne har nytte av i sammenheng med 
stress, uro, søvnproblemer, smertetilstan-
der, nedstemthet og depresjon – mente 
Eline Snel at det å meditere faller enda mer 
naturlig for barn. Og med tanke på at altfor 
mange barn er vitne til den hektiske 
voksenverden og blir utsatt for stadig flere 
inntrykk, valg og krav – hvorfor skulle ikke 
barn oppnå den samme rogivende effekten 
av mindfulness? Hun fikk ideen om å bruke 
frosken i dette arbeidet en kveld da 
datteren ikke fikk sove. ”Kroppen min vil, 
men hodet mitt vil ikke. Hvordan kan jeg 
sove da?” spurte datteren. Frosken ble 
altså svaret. Denne forunderlige skapnin-
gen som kan sitte helt i ro og se ut som 
om den bare er opptatt av øyeblikket og sin 
egen pust. Denne lille boken er skrevet til 
foreldre og barn, som sammen kan 
oppleve at det å bli kjent med sin egen 
pusterytme og urolige tanker gir kroppen 
og sinnet fokus, fred og ro.

 

BILDEBOK 

Heksa i porten – Thore Hansen
Bli med til byen der alle 
skikkelsene fra eventyrene 
bor, og møt Azula som 
ennå ikke har fått sitt eget 
eventyr. Poetisk bildebok-
fabel for hele familien. Det 

finnes en by uten navn. Den ligger ikke så 
langt fra vår verden. De som bor i byen 
hører til i eventyrene. Når noen i vår verden 
forteller et eventyr, kan troll, hekser, 
vampyrer og vakre prinsesser få reise fra 
byen og være med i eventyret. Det liker de 
godt. Men når eventyret tar slutt, kommer 
de tilbake til byen uten navn. Der venter de 
til neste gang historien deres blir fortalt, et 
eller annet sted i verden. Noen må vente 

lenge, for eventyr blir også glemt. Men det 
er en som aldri har forlatt byen. Hun heter 
Azula og har ennå ikke fått sitt eget eventyr. 
Derfor er Azula en meget ensom og 
bedrøvet pike. ? Det kommer nok et eventyr 
til deg også, trøster den gamle vampyren. 
Azula er ikke sikker på at han har rett. Men 
en dag skjer det noe ?

Langstilkbyen – Sturle Brustad
Spennende og bevegende 
fantasy om mot og 
søskenkjærlighet Nils og 
Lingalina bor i Undersko-
gen, i skyggen av kronbla-
dene på den veldige 
Langstilkbyen. De er bror 
og søster, de er besteven-

ner, og de står foran kampen om å bli årets 
vannbarn. Vinneren av konkurransen får 
nemlig bli med de mektige lysmesterne 
opp til Langstilkbyen og bo der. De får den 
store æren av å være med og passe på 
planten som bestemmer over lys og mørke 
på himmelen. Nils er spent, Lingalina er 
nok den beste svømmeren, men hva vil 
skje dersom Lingalina virkelig vinner? Vil 
han få se henne igjen? Gradvis oppdager 
Nils at noe er feil og at han må være mer 
modig enn han noen gang har vært.En 
spennende fantasyfortelling om å våge å 
gjøre det man tror er riktig for dem man er 
glad i – og hvor vanskelig det kan være når 
alle andre mener det er feil.Les sammen 
eller selv, fra 7 år.Sturle Brustad debuterte 
som voksenbokforfatter med Anarchy in 
Åmot i 2007. Nå debuterer han med en 
barnebok som forteller oss at man aldri 
kan bli utlært på det som har med mot og 
kjærlighet å gjøre.

FILM

Min nabo Totoro – Japansk filmagi
Min nabo Totoro er et 
fargesprakende og magisk 
stykke barnefilm fra det 
etter hvert verdensberøm-
te Studio Ghibli og 
regissør Miyazaki Hayao. 
Det er en barnefilm også 
voksne vil ha stor glede av. 
Den springer ut av en 

makeløs fantasi og viser en verden som på 
mange måter ligner vår egen, men hvor 
magien aldri er langt unna. 

Skildringen av de to jentene er så mesterlig 
at barn vil kjenne seg igjen og foreldrene 
deres sannsynligvis se på barndommen 
med friske øyne. Ingen som har sett ansik-
tet til den lettere forelskede gutten Kanta 
når han har gitt paraplyen sin til Satsuki, 
eller den furtne Mei som heller vil være 
med Satsuki på skolen enn å bli passet av 
bestemor, vil lenger tro at tegnefilmer og 
barndomsskildringer er noe som er forbe-
holdt barna.

Tellekorpset 
Tellekorpset fra NRK 
Super gir barna inspira-
sjon til å utforske tallenes 
spennende verden! Syv 
unge programledere leker 
seg med tall og telling, 
mengder og størrelser. 
Hver dag utforsker de 
dagens tall. Serien 

presenterer alle tallene fra 1 til 10 – et tall 
per epsiode.

ÅPNINGSTID 
BIBLIOTEKENE

FAUSKE
 Mandag  10:00- 19:00
 Tirsdag  10:00- 19:00
 Onsdag  10:00- 19:00
 Torsdag  10:00- 19:00
 Fredag 10:00- 15:00
 
SULITJELMA
 Mandag  14.30-17.30
 Tirsdag  11.00-14.00
 Onsdag  17.00-20.00
 
VALNESFJORD
 Onsdag  17.00-19.30
 Torsdag  12.15-16.00

www.fauske-bibliotek.no

Reidun anbefaler:

NOTISER

Reidun Sandvoll, 
Biblioteksjef,  
Fauske Kommune
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FRIVILLIGHET

DUGNAD
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

«Dugnad er et felles utført og 
vanligvis ulønnet og frivillig 
arbeid av betydning for felles-
skapet eller en enkeltperson. 
Dugnader utføres vanligvis i et 
lokalsamfunn, (for eksempel 
vårrydding i et borettslag, 
oppføring av en låve, ei båtstø, 
ei kai eller en lekeplass), som 
nabohjelp i forskjellige situasjo-
ner, men noen ganger også 
på regionalt eller nasjonalt 
plan. (…)

Dugnadsbegrepet er utpreget 
norsk. Våren 2004 ble ordet 
«dugnad» kåret til Norges 
nasjonalord. NRK viste en serie 
språkprogram (Typisk norsk), 
og seerne ble invitert til å fore-
slå og deretter stemme frem et 
norsk nasjonalord. «Dugnad» 
vant knepent foran «jah» (på 
innpust), «matpakke», «hæ» 
og «koselig».

At dugnad er noe særegent, 
typisk norsk, er nok likevel en 
uriktig forestilling. På finsk 
finnes begrepet «talkoot» 
med samme betydning som 
norsk «dugnad».(…), men 
uttrykket er ukjent for de fleste 
svensker». 

Rektor Randi Myrbakk om ”Grupperom 1”
Da dugnadsgruppa startet planleggingen av 
gapahuken, spøkte de med at de nå skulle 
bygge det første byggetrinn til vår nye skole. 
Ved å kalle den Grupperom 1, viste de med 
all tydelighet at denne gapahuken også var 
til for skolen.

Den er ypperlig plassert midt i en av sko-
lens turområder. Området Løkåsheia har 
kvaliteter som dekker mye av det elevene 
skal lære i bl.a. naturfag.  I tillegg er det 
gode muligheter for fysisk aktivitet, både på 
snøkledd mark og på barmark. Gapahuken 

ligger like ved fine skibakker, «bortoverløy-
pe» og akebakke. 

Vi er gode på turer med faglig innhold, men 
innrømmer at været av og til vanskeliggjør 
lange økter ute i felten.  Da er det kjærkom-
met at vi har en gapahuk der vi kan tenne 
bål og komme oss under tak når matpakka 
skal spises. 

For de minste elevene er Grupperom 1 et 
passelig mål for turen og et hvilepunkt før 
vi setter i gang aktiviteter i skogen

”Grupperom 1” 
- for barnehagen, skolen og hele bygda
PRIMUS MOTOR i dugnadsinnsatsen bak «Grupperom 1» heter Ståle Jenssen.   
Sammen med kona Ragnhild og parets to barn, flyttet de i oktober 2010 til Valnesfjord.  
Etter en familietur i Løkåsheia kom ideen om at akkurat her skulle det ha vært en gapa-
huk. Ideen ble luftet blant sambygdinger som raskt lot seg inspirere. Ideen ble satt ut i 
livet, og i november 2013 ble «Grupperom 1» offisielt åpnet av Fylkesråd for kultur, miljø 
og folkehelse Hild-Marit Olsen.

FOR STÅLE er det å bidra i frivillig arbeid en del av det å være med i 
lokalsamfunnet. For han handler det om å skape en levende bygd, 
bli kjent med de som bor i bygda og delta i nettverksbygging.  
Ståles ønske er at «Grupperom 1» skal være en plass der 
barn og ungdom kan møtes både i og utenfor barnehage 
– og skoletid. Her kan de unge se utover bygda si, 
være stolte av det de ser og kjenne at det er  
her man hører til. Her er det bra å være. 

14  •  Magasin foreldrestøtte nr 1 vinter 2014



Frivillighet frontet 
av Bygdekvinne

FRIVILLIGHET

SÅ Å SI HVER TORSDAG stiller det opp 
koselige damer til frivillig innsats på fa-
miliesenteret. En av disse er Evy Solbakk 
– ei trivelig og omtenksom dame vi setter 
stor pris på, sier foreldreveileder Ruth 
Øines som har ansvaret for babytreffet. 
For Ruth er det til stor hjelp å ha Evy med 
på laget. Når Evy ordner det praktiske får 
Ruth større anledning til å være en støtte-
spiller for foreldrene i deres rolle. 

EVY SOLBAKK er medlem i Fauske 
Bygdekvinnelag. Laget har for tiden 18 
medlemmer som møtes første torsdag i 
hver måned. For Evy betyr det mye å kun-
ne bidra med frivillig arbeid på babytref-
fet. Å hjelpe til med praktisk arbeid som 
matlaging, dekking av bord og rydding 
liker hun godt. Også det sosiale i det å 
treffe småbarnsforeldre og prate om løst 
og fast i livet, føles godt.

DET VAR GJENNOM frivilligsentralen at 
familiesenteret kom i kontakt med Evy og 

Bygdekvinnelaget for øvrig. Frivillighet er 
et begrep senteret ønsker å fremme, og 
frivilligsentralen har gjort en god jobb i å 
få koblet på de rette folkene. 

RUTH NIKKER BEKREFTENDE til det 
Evy sier. Sammen med kollega Hege 
Sandslett (helsesøster) kan hun føye til 
at det er berikende og positivt også for 
ansatte og gruppedeltakere. Hege fortel-
ler at det kommer gode tilbakemeldinger 
til ansatte ved senteret; «Foreldre setter 
pris på omsorgen og tiden den frivilli-
ge gir. Det er spennende og lærerikt å 
samarbeide med en frivillig organisasjon 
på denne måten. Frivillig arbeid er vanlig 
i skoler, lag og foreninger, så da kan vi få 
det til også på andre arenaer – slik som 
her hos oss. Vi håper å kunne se mer av 
dette i kommunal sektor fremover», sies 
det smilende fra godt fornøyde ansatte 
og deltakere.

HVA ER BABYTREFF?
Et møtested og nettverk for deg som 
har barn i alderen 0-1 år.

• Bli kjent med andre småbarns- 
foreldre

• Dele erfaringer

• Rådføre deg med fagpersoner 

• Felles sangstund

• Felles måltid

Tid og sted: Torsdag 11:00 -14:30, 
Fauske Familiesenter

LITT OM HOVEDARBEIDSOMRÅDER FOR NORGES BYGDEKVINNELAGET: 

Matkultur: Lokal mat og mattradisjoner er en del av kjernekompetansen. 
Formidlere og bevarere av norske mattradisjoner og sunn matglede. 

Miljø: Å ta vare på matjorda og artsmangfoldet, og at maten vår produseres 
på bærekraftig vis. 

Kvinneliv: Åpen, inkluderende og moderne møteplass for kvinner i nærmiljøet.

Nærings- arbeids- og samfunnsliv: Beredskap, gründervirsksomhet, bygdeut-
vikling og kvinners rettigheter. 

PS: Det er rom for flere medlemmer, så ta kontakt.

 «I samfunn hvor frivillig arbeid 
er vanlig, er den gjennomsnittlige 
borger lykkeligere enn i andre 
samfunn, selv om han eller hun 
ikke arbeider som frivillig selv» 

Kilde: Forskning.no

Emil Johan og Evy.
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Vårres unga - vårres framtid
Kommunens Folkehelsesatsning har som 
hovedmål å skape trygge oppvekstmiljø 
for barn og unge. I dette arbeidet har det i 
ulike sammenhenger blitt avdekt behov for 
bedre samordning av oppveksttjenestene 
i kommunen. I 2012 søkte kommunen om 
å være med i Fylkesmannens oppvekst-
prosjekt «Vårres unga – vårres Framtid».  
Prosjektet omhandlet blant annet kommu-
nenes ansvar og ivaretakelse av FNs bar-
nekonvensjon. I regi av prosjektet ble det 
utført et kartleggingsarbeid der kommunen 
fikk bekreftet behovet for en mer helhetlig 
strategi, og arbeidet med en samhandlings-
plan startet opp. 

Ny Samhandlingsplan for oppvekstfeltet
I februar 2014 ble ny samhandlingsplan for 
oppvekstfeltet politisk vedtatt. Planen er 
basert på helhetlig samhandlingskompe-
tanse og oppvekstforståelse. Kompetanse 
og forståelse er avgjørende for å lykkes 
med å skape et fremtidig fauskesamfunn 
med robuste fauskeværinger.

Samhandlingsplanen legger vekt på 
foreldrene som ressurs, og på viktigheten 
av godt samarbeid mellom kommune og 
hjem. At barn og unge har trygge voksne er 
med på å gi robuste barn. 

Foreldreansvaret ligger i bunn for barnets 
oppvekst, og foreldrene er de personene 
som har størst innflytelse og innvirk-
ning på barnets liv. Tidlig innsats, tidlig 
intervensjon, foreldrestøtte, folkehelse og 
samhandling er sentrale begrep i planen. 
Kommunens tjenesteområde innen opp-
vekst skal arbeide aktivt med disse priori-
teringene, og dèt skal komme innbyggerne 
til gode. 

1.-10. klasse ved Valnesfjord skole.

FN`S BARNEKONVENSJON 

ble i 2003 tatt inn i norsk lov. Barne, 
likestillings- og inkluderingsdeparte-
mentet rapporterer til FN hvert 5.år 
hvordan loven følges opp i Norge. 
Som et ledd i dette arbeidet har 
Fylkesmannen i Nordland igangsatt 
et prosjekt “Vårres unga – vårres 
framtid” som skal hjelpe kommune-
sektoren i arbeidet.
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