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Det er hyggelig å få lov å komme med noen innledende ord til denne utgaven av 
Magasin foreldrestøtte. Denne utgaven handler om inkludering, et begrep som 
brukes i mange sammenhenger i vårt samfunn. 

Inkludering er et flott begrep, selv om jeg oppfatter at det kanskje ikke alltid er slik at 
man har tatt helt innover seg hva det faktisk inneholder. Å være inkludert er å være 
likeverdig med andre. Inkludering går mye lengre en begrepet integrering og enkelte 
tiltak eller utsagn. Å være inkludert er en god følelse, og gjør at vi oppfatter intensjo-
nen til de rundt oss som god. Tror vi at de vi omgås med vil oss vel, så er det utrolig 
hvor mye vi kan håndtere kritikk eller justeringer. 

I denne utgaven er det flere spennende artikler som berører dette, og vi ser at mange 
gode krefter jobber sammen i kommunen vår for at særlig barn i alle situasjoner skal 
føle seg inkludert. At dette arbeidet er viktig understrekes av politiet. Vi ser at ungdom 
og voksne som ikke er inkludert i samfunnet på en god måte, står for mye av krimi-
naliteten. Sammen har vi en stor oppgave med å ta vare på alle sammen, og gjøre 
oppveksten meningsfull og betydningsfull. Fra lensmannskontoret bidrar vi med en 
artikkel som beskriver hvordan vi gjennom bekymringssamtalen kan forebygge og 
hente inn ungdom som havner på kanten. En viktig presisering fra meg er at politiet 
sjelden klarer å snu en bekymringsfull utvikling alene.

Avslutningsvis vil jeg som lensmann understreke at Fauske er en trygg og god plass 
å bo. Vi har våre utfordringer, men sammenligner vi oss med andre steder i landet, 
og ikke minst utlandet, kan vi la våre barn vokse opp med en god og trygg barndom. 
Det betyr ikke at alt er bare bra, eller at vi ikke skal jobbe for en forbedring – 
men totalbildet er betryggende.

Ønsker dere alle god lesning.

Robin Johnsen
Lensmann i Fauske

 Redaksjon:  Fauske Kommune ved, Folkehelserådgiver Irene Larssen, Foreldrestøttekoordinator Lena Holmstrøm 
  og Kommunikasjonsrådgiver Gull H. Pedersen
 Lay-out og trykk:  Uni-Form as

 Forsidefoto:  Gull H. Pedersen
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- Å TA VARE PÅ ALLE SAMMEN 

Forskningsrapporten fra Nordlandsforskning 
kan leses i sin helhet på Fauske kommunes 
hjemmeside.

I RIKTIG RETNING 
Å gjøre Fauske til en ekte «trivsels-kommune» er en felles oppgave. Å være bevisst sine 
holdninger, og fremme inkludering som kultur, er fokus nasjonalt så vel som lokalt. 
Blant annet er kommunestyret en viktig premissleverandør for å skape samhold og 
tilhørighet i Fauske. 

Folkehelsearbeidet er med på å synliggjøre ulike former for inkludering som finner sted 
rundt om i kommunen vår. Både mellom kulturer, familier, generasjoner og organisa-
sjoner. At familier åpner hjemmet sitt for andre, at folk gir av fritiden sin, tenker jeg er 
avgjørende for å lykkes med å gjøre Fauske til et godt sted å bo.

Foreldrestøtte er i vinden som aldri før. Nordlandsforskning har jobbet frem en 
forskningsrapport knyttet til Fauske kommunes familiefokus.  Gjennom forskning på lokal 
foreldrestøtte, har vi fått slått fast at kommunen er på rett vei når det kommer til å ivareta 
medvirkning. 

Som ordfører er jeg stolt av kommunens ansatte som utøver et helhetlig og grundig 
arbeid når det kommer til barn og deres familier i Fauske. 

Jørn Stene
Ordfører
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- Mye av det jeg gjør i jobben med barn og 
ungdom, handler om veiledning og tilrette-
legging, forteller Ann Iren. Målet med dette 
er til syvende og sist at man gjennom til-
pasning inkluderer dem av oss som ellers, 
av ulike årsaker, fort kan falle utenfor. 

- Å ha med seg inkluderingsperspektivet 
tenker jeg er godt prinsipp, spesielt i 
forhold til barn med spesielle behov i bar-
nehage, grunnskole og videregående skole. 
- I samarbeid med barnehager og skoler, 

ser jeg mange eksempler på at vi gjennom 
tilrettelegging og trening får til økt mest-
ring og økt selvtillit hos barn som kanskje 
før har slitt med følelsen av ikke å være 
inkludert. - Det er ikke bare kroppen som 
trenes sterkere, men også selvbildet.

Aktivitetshjelpemidler og annen tilretteleg-
ging vil ha stor betydning for mange barn i 
Fauske. Ofte er det små, men betydnings-
fulle endringer som skal til, avslutter Ann 
Iren engasjert.

TEMA: FAMILIESENTERET

Barne- og ungdomsfysioterapi
Fysioterapeut Ann Iren har faste dager 
på helsestasjonen for veiledning og 
vurdering av barn og ungdom i alderen 
0 til 20 år. 

Fysioterapeuten

- veileder i 2 måneders-gruppe.

- gjør motoriske vurderinger og kart- 
legginger i barnehager og skoler.

- samarbeider tett med helsestasjonen, 
PPT og BUP rundt utredning og tiltak.

- følger opp barn med spesielle behov 
gjennom behandling, trening og vei-
ledning av barnets nærpersoner.

- gjennomfører opptrening og veiled-
ning etter skader og operasjoner.

- tilpasser og følger opp forebyggende 
trening/behandling ut fra diagnoser 
og individuelle behov.

Familiesenterets fysioterapeut Ann Iren Kårtveit er spesialist 
i barne- og ungdomsfysioterapi. Fysioterapeuten jobber med 
barn og ungdom i alderen 0 til 20 år. 

Fauske Familiesenter 
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. 

Foreldreveileder 
/familieveileder Nettverksgrupper

Psykiatrisk sykepleier

Barnefysioterapeut

Skolehelsetjeneste

Helsestasjon 
for ungdom

Jordmor

Helsestasjon

 

NOE DU LURER PÅ? 

Ta kontakt med 
fysioterapeut Ann Iren Kårtveit på 
mob: 90 85 76 61 eller 
kontortlf: 75 60 43 17
For mer informasjon, 
se http://www.fauske.kommune.no/
barne-og-ungdomsfysioterapi
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Patrick (16) legger ikke skjul på at han 
synes det er koselig med en «bonus-gutt» 
i huset.  Et kjapt blikk på fireårige Henrik 
bekrefter at gleden er gjensidig. 
– Det var viktig for meg at Patrick var 
med på å åpne hjemmet vårt for Henrik. 
Nå er Henrik en del av familien vår, og det 
vil han alltid være. Patrick nikker seg enig 
i det mamma sier.

At Henrik på mange vis beskrives som 
en del av Anjas familie er det ingen tvil 
om. Samtidig presiserer Anja at hun ikke 
er Henriks mamma. – Henrik er her en 
liten del av uka si, og bor ellers hjemme 
hos sin familie. Vi har en god relasjon til 
Henriks mamma, og den er viktig.  
Det er også viktig for meg å ha god 
kontakt med barnevernstjenesten. 
Anja forteller at hun har en fast kontakt-
person som hun kan rådføre seg med ved 
behov. 

Når største-gutten Sindre (20) kommer 
på besøk i helgene, legger han gjerne 
turen innom i tidsrommet Henrik er hos 
familien Blomquist.  – Henrik gir oss alle 
mye. Å få en liten gutt i huset byr på nye 
muligheter. Anja forteller om ski som i vin-
ter ble kosta støv av for å kunne oppsøke 
Klungsetmarka. – Ski, sykkel, basseng, tur 
til Øines; det skal ikke så mye til for å ha 
gode opplevelser i lag, sier Anja mens hun 
ser på guttene som koser med hunden 
Sirius. 
Det er selvsagt også utfordrende å påta 
seg ansvaret som følger med å være 
besøkshjem. - Rutiner og grenser skal 
etableres, og relasjoner skal bygges. 
Med riktig motivasjon, og med støtte fra 
flere kanter, så går det godt, smiler Anja 
blidt. – Jeg oppfordrer andre Fauske-
væringer til å bli besøkshjem. Det er godt 
å se hvor positivt det er, både for bonus-
barnet og for oss. 

Å ta til seg et ekstra barn har vært en tanke hos Anja 
Blomquist (42) i flere år. Det å kunne være til hjelp for 
en annen familie gikk fra å være en tanke til virkelighet 
for et års tid siden. Da ble Anja kvalifisert som besøks-
hjem, og slik ble «Henrik» en del av den lille familien i 
Fauske sentrum. 

«Bonusbarn»
Hva er besøkshjem?

Å være besøkshjem innebærer å 
inkludere noens barn i eget hjem for 
eksempel én eller flere helger per 
måned. Å være et besøkshjem er et 
frivillig hjelpetiltak, og de fleste barn 
som trenger et besøkshjem bor hjemme 
hos sine foreldre. Besøkshjemmet skal 
fungere som en viktig og positiv støtte 
for barn med ekstra behov for omsorg 
og positive opplevelser. I noen tilfeller 
har også barnets foreldre behov for 
avlastning.

Hvordan gå frem for 
å bli besøkshjem?

Ta kontakt med barneverntjenesten på 
Fauske. Meld din interesse og be om et 
registreringsskjema. 
Før man eventuelt får oppdrag som 
besøkshjem, må familien godkjennes. 
Dette innebærer at vi i barnevern-
tjenesten har en nærmere samtale med 
familien i forbindelse med et besøk i 
hjemmet. De voksne familiemedlemme-
ne må framlegge politiattest. 
Før tiltak igangsettes vil barnevern-
tjenesten arrangere et møte mellom 
barnet, barnets foreldre og besøks-
hjemmet. 

Vil du vite mer om det å være besøks-
hjem, så gå inn på Fauske kommunes 
hjemmeside.

Vi ser gjerne at nye familier tar kontakt!

Gunhild Westergaard
Leder for barneverntjenesten, 
FAUSKE KOMMUNE
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På rask somali og med ivrig gestikulering, 
er Fardowsa Ali Diriye (30) klar på at norsk 
som språk er av veldig viktig betydning for 
henne som minoritetsforelder. 
På Fauske Familiesenters babytreff kan hun 
og andre fremmedspråklige komme seg ett 
steg nærmere målet; Å delta aktivt i det 
norske samfunnet.

Språket er nøkkelen

FORELDRESTØTTE-FELTET I FAUSKE 2015 -2016

Hva skjer? 

Foreldrestøtte 
på timeplanen
Gjennom Örebro Universitet i Sverige har et knippe ansatte 
i Fauske kommunen tilegnet seg inngående kunnskap om familie-
fokusert helsefremmende og forebyggende arbeid; Foreldrestøtte.

I Sverige er det allerede utviklet en nasjonal strategi for utvikling av foreldrestøtte, 
og lokale strategier skal nå utarbeides. I Fauske derimot, har man gjennom 
folkehelsearbeidet jobbet med foreldrestøtte på et lokalt plan over mange år.

Studiet har på mange vis bekreftet innsatsen så langt, og gitt kommunen innspill til 
veien videre. Gjennom mange års erfaring, og gjennom økt kunnskap, skal Fauske kom-
mune nå være godt rustet.

Med minstemann på fanget, forteller 
Fardowsa og hennes somaliske venninne 
om det å være bosatt som minoritets-mam-
ma i Fauske kommune. Babytreffet utgjør 
for dem begge en ukentlig arena hvor de og 
barna kan få møte andre foreldre og barn, 
hvor de kan få svar på spørsmål de lurer 
på, og ikke minst – hvor de kan få trent på 
språket. Begge gjentar hvor viktig det er for 
dem å få gi noe tilbake til samfunnet. 
– Det gjelder ikke bare oss, men også 
mennene våre, understreker de. Med ufred i 

hjemlandet ser de for seg en fremtid for seg 
og sine barn her på Fauske. – Vi vil studere 
og komme oss ut i jobb, slik at vi ikke er 
avhengig av stønad. Det er viktig for oss 
alle å betale skatt, og på annet vis bidra til 
samfunnet på lik linje med nordmenn. 

- Om vi kunne ønske noe for våre familier, er 
det bedre boforhold. Det er trangt om plas-
sen og veldig dyrt med husleie. Ellers har vi 
det vi trenger her på Fauske. Det er en god 
kommune å bo i - selv om det er kaldt og 

mye snø om vinteren, sier Fardowsa mens 
hun ser smilende mot himmelen utenfor. 
Nettverket til de to mødrene består i ho-
vedsak av andre fra Somalia og somaliske 
naboland. Fardowsa kunne gjerne ha tenkt 
seg en norsk kontaktperson, men er redd for 
at språket er et hinder. 
– Å ha noen å snakke med, som jeg kunne 
spørre om ting, hadde vært bra. Men jeg må 
lære meg mer norsk først. Hun forteller at 
hun til nå har 3 måneder med undervisning 
bak seg, etter ca. 1 ½ år i Norge. Hun skal 
tilbake på skolebenken straks sønnen begyn-
ner i barnehagen.

 – Når jeg behersker norsk skriftlig og 
muntlig, har jeg som mål å jobbe i barneha-
ge. Inntil da håper jeg, både for meg selv og 
for andre, at det åpner seg muligheter for 
praksis her i kommunen.  

Med takk og smil avslutter Fardowsa og 
venninnen intervjuet før de skynder seg 
tilbake til babytreff. Der venter sangstund 
og et gryende nettverk, - og kanskje et nytt 
norsk ord eller to.

- Ha det bra!

(Oversatt via telefontolk)

Forskning på lokalt 
foreldrestøttetiltak
I 2015 fikk Fauske kommunen og Barne- og 
ungdomspsykiatisk Poliklinikk i Indre Sal-
ten med seg Nordlandsforskning, og det 
ble forsket på Familiemøte som praksis. 
Nå har vi en forskningsrapport å støtte oss 
på når vi hevder at fokuset har vært rett, og 
utviklingsarbeidet har effekt. Forsknings-
rapporten kan leses i sin helhet på Fauske 
kommunes hjemmeside. (Les mer om 
familiemøte i Magasin foreldrestøtte nr 1).

Foreldreveiledningsprogrammet ICDP 
(International Child Development Program)

Etter litt stillstand i 2015, mobiliseres det nå i forhold til ICDP-gruppevirk-
somhet. Barne- og familieenheten har satt seg som mål å holde samta-
legrupper fortløpende. Det vil vekselsvis legges opp til kollegaveiledning 
etterfulgt av foreldreveiledning.
ICDP-korpset vårt består av Hege Sandslett, Monica Nystad og Bente 
Lund Eriksen.
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En av politiets viktigste oppgaver er forebygging. 
Politiet ønsker et trygt samfunn for alle, hvor også ungdom 
blir sett, hørt og ivaretatt. For å løse konflikter og for å skape 
forståelse og tillit, er dialog et viktig verktøy. Samarbeid med 
ungdom og foreldre i form av «bekymringssamtale», er noe av 
det Fauske-politiet ser på som suksess.   

Bekymringssamtalen 
- Vi har et verktøy i politiet som retter seg 
mot ungdom i alderen 12-18 år. Dette kalles 
for ”bekymringssamtalen”. Det er en kart-
leggingssamtale og en dialogsamtale som 
retter seg både mot ungdommen og hans 
eller hennes foresatte, forteller politibetjent 
Madeleine Holmvik.
Hun presiserer at en bekymringssamtale 
ikke er en del av straffesaksarbeidet. 
- For at politiet skal gjennomføre en 
bekymringssamtale kreves det ikke annet 
enn ”grunn til bekymring”. Det må altså 
ikke foreligge en konkret straffbar handling 
før politiet kan gjennomføre en slik samta-
le. Bekymringen kan være knyttet til alt fra 
naskeri, alkohol eller rusproblematikk, nett-
mobbing, eller annen negativ oppførsel. 

- I en bekymringssamtale kartlegger vi 
ungdommens positive sider, samtidig 
som vi ser på utfordringer ungdommen 
står ovenfor. 

Samarbeid
Politiet på Fauske jobber hardt for å ha et 
godt samarbeid med kommune, skole og 
andre som jobber med ungdom. Dette for 
at man så tidlig som mulig skal komme i 
kontakt med ungdom som har en bekym-
ringsfull adferd, og for best mulig å kunne 
ivareta ungdommens og familiens behov. 
I noen tilfeller henviser politiet til andre 
instanser for videre oppfølgingstiltak, og i 
andre tilfeller kan det være nok at politiet 
avtaler at man ringes eller møtes igjen 
om et par uker  for å se at alt går bra med 
ungdommen. 

- Politiet kan ikke være overalt. Et sam-
arbeid mellom politi og voksenpersoner, 
enten som foreldre, trener, lærer eller andre 
som ser og omgås ungdom, er av stor 
betydning. Det å melde i fra kan oppleves 
som «å bry seg om ting en ikke har noe 
med», men det er nettopp dette ungdom 
og samfunn trenger; noen som bryr seg og 
sier ifra, sier Madeleine Holmvik.
Man kan velge å ringe til politiet å infor-

mere som privat person, eller i kraft av en 
rolle man har i samfunnet. Informasjon om 
hvor bekymringen kommer fra, kan være 
anonym.

Ønsker du kontakt med noen i politiet, 
så kan du ringe Fauske lensmannskon-
tor på tlf. 756 48 100 

Politiets samarbeid med Fauske 
kommune
Politiet samarbeider tett med flere kommu-
nale tjenester, og på flere kommunale nivå. 
Det øverste organet er Politirådet som 
består av lensmann, ordfører og rådmann. 
 Om politiråd:
«Politiråd er et formalisert samarbeid mel-
lom lokalt politi og kommunale myndig-
heter, hvor målet er å bidra til samvirke 
om kriminalitetsforebygging og trygghet i 
lokalsamfunnet» 
https://www.regjeringen.no/

Politiet:

UNGDOMMEN OG SAMFUNNET 
TRENGER AT MAN BRYR SEG

Politibetjentene Maria Ims og Madeleine Holmvik ved Fauske Lensmannskontor
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På sykkel i Fauske

Tips fra https://www.tryggtrafikk.no

FRA TRE TIL TO HJUL
Slik kan du lære et barn å 
mestre tohjulsykkelen alene:

1. Finn en rett strekning på et trafikksikkert område.

2. Hold bak på sykkelen mens du går fort. Si: ”Brems, stans 
og sett ned benet.” Gjenta dette til du føler at barnet kan 
det, og det går noenlunde automatisk.

3. Så forteller du at du vil gi barnet fart på sykkelen, men at 
det ikke skal tråkke pedalene rundt. Du skyver sykkelen 
i fart og slipper den, og etter noen meter ber du barnet 
stanse.

4. Gjenta det samme, bortsett fra at du nå ber barnet om 
å tråkke et par ganger rundt på pedalene før det stanser.   
Øk antall tråkk etter hvert.

5. Siste punkt er at barnet selv setter sykkelen i fart. Lær det 
å sette den ene foten på pedalen i stilling ”5 over 12”, og 
tråkke denne ned samtidig som det skyver fra med den 
andre foten som det har 

Hvem: 
Hannah (5 ½), Oliver (3 ½), Pappa 
Thor (34) og Mamma Trude (31)

Hvor:
Sykkeltur rundt i Hauan, Fauske

Hvorfor: 
Endelig er våren her og ungene gleder 
seg til å prøve syklene. 
Frisk luft, sosialt og artig for alle i 
familien. Så kan man besøke venner, 
og treffe andre barn. 

TIPS: 
…kanskje man får varme vafler når 
man drar på besøk til noen? 
- Det gjorde vi :-)

Hvem: 
Pappa Bent (40), Sondre (3), 
mamma Carine (36) og Mari (5). 

Hvor: 
Aktivitet-sykling i gata hjemme! 

TIPS:  
Snekre ditt eget lille hopp å sykle på! 
Bruk noe du finner i garasjen hjemme 
til å lage hinderløype å sykle i - 
kjempeartig!
Eller sykle en tur rundt på Fauske 
sine mange fine sykkelveier. 

Amming og bleieskift under filmen? 
- Ingen problem

Fauske Kino tilbyr nå egne kinoforestillinger hvor det tas ekstra hensyn 
til kommunens yngste innbyggere. Hver første onsdag i måneden legges 
det opp til kinoforestillinger hvor forholdene tilpasses både liten og stor 
for å gi en god opplevelse av å være i kinoens lokaler.

Tilbudet har fått navnet Babykino, og er 
ment å være et alternativ for foreldre som 
har lyst til å se film sammen med andre 
som befinner seg i samme situasjon. 
– Vi håper at dette oppleves som positivt 
for Fauskes befolkning, og at det bidrar til 
at flere foreldre søker til en felles arena, 
sier kinosjef Bjørn Skoglund. 
– Det er mye hygge i å gå på kino, og det er 

noe man kan gjøre både alene og sammen 
med andre. Kino som tilbud vet vi er popu-
lært blant alle aldersgrupper, og jeg tenker 
det er naturlig at også nybakte foreldre 
inkluderes av oss på kinoen, smiler Bjørn. 

På Babykino kan barnevognen parkeres rett 
utenfor selve kinosalen, og det gis rikelig 
med plass inne i salen til både deg, barnet 

og eventuelt utstyr som man vil ha med 
seg inn. Filmene vises med behagelig lyd-
styrke, så her skal det være fint å oppholde 
seg både for våkne og sovende barn.
Dempet lys i salen gjør det enkelt både å 
stelle og mate barnet under filmen, og du 
kan gå inn og ut etter behov. Han under-
streker også at besteforeldre er velkom-
men.
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Kino og arrangementsan-
svarlig i Fauske Kommune, 
Bjørn Skoglund, ønsker god 
fornøyelse!

Kaja Rolandsen med Emrik på armen, Christina Eidissen Nymo med Oliver, og Kamilla Andersen med Matti har alle benyt-
tet seg av kino-tilbudet. Mødrene håper på god oppslutning om babykinoen videre fremover, slik at tilbudet består.
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– BLI MED OSS PÅ TUR :)
- Er du forelder? Eller barn mellom 0 og 12 år? 
Eller kanskje besteforelder til noen i denne alderen? 
Bli med på tur, da vel!

Tureksempler: 
Alvenes, Valnesfjord (Dagstur)
Bringsli, Valnesfjord (Dagstur)
Øines, Fauske (Dagstur)
Valvatnet, Fauske (Dagstur)
Skileikbakken, Klungset, Fauske (Dagstur)
Calalveshytta, Sulitjelma (Overnattingstur)

- Barnas Turlag ønsker alle turforslag velkommen!

Som del av Den Norske Turistforenings 
tilbud til barn og barnefamilier, er Barnas 
Turlag i Fauske og Sørfold alltid på utkikk 
etter nye turvenner. Benedikte Kjerranbak-
ken og Ragnhild Solvang utgjør turlagets 
ildsjeler, og vil veldig gjerne ha flere med 
seg både på tur, og som turarrangører.

- Alle barn mellom 0 og 12 år kan bli med-
lem i Barnas Turlag. Medlemskap koster 
symbolske kroner 80 pr år. Selv om du ikke 
er medlem, er du likevel hjertelig velkom-
men til å delta på våre turer og aktiviteter, 
sier Ragnhild. 

Målet for turlaget er å få hele familien på 
tur. Benedikte forteller at det legges opp til 
fellesturer i nærområdet, både dagsturer 
og overnattingsturer. 
– Vi i Barnas Turlaget tenker at et aktivt ute-
liv er en viktig del av barns oppvekst. Vi ser 
at barna har det artig på tur sammen med 
andre barn, og at voksne trives sammen. 
Gjennom friluftsliv og gode naturopplevel-
ser, vil vi bidra til at flere familier opplever 
gleden av å være på tur, avslutter turleder-
ne blidt!

Turbo Fjellrev er turelagets maskot, og blir veldig 
glad hvis du vil dele noen turminner med han.

KONTAKTINFORMASJON: 

Benedikte Kjerranbakken (leder),
mob. 41 10 52 42
Ragnhild Solvang, 
mob. 95 15 90 38

Sulitjelma og Omegn Turistforening  
Hjemmeside: 
http://www.turistforeningen.no/sot 
E-post: sot@turistforeningen.no 
Facebook: 
Barnas Turlag Fauske og Sørfold - SOT

PS:
- Overnatting på turistforeningens hytter er gratis 
  når du er på tur med Barnas Turlag.

- På overnattingsturer er det påmelding, 
  mens på dagsturene er det bare å møte opp.

- På turene legges det til rette for å lage mat på bål, 
  men turdeltakere må selv ha med seg mat.
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Vårres unga – vårres framtid

FNs Barnekonvensjon

FN`S BARNEKONVENSJON, ARTIKKEL 31: 

KULTUR OG FRITID

Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid 
og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer 
for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og 
kunstnerisk virksomhet. 
Partene skal respektere og fremme barnets rett 
til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske 
liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og 
like muligheter for kulturelle, kunstneriske, 
rekreasjons og fritidsaktiviteter.

Fylkesmannsembetene har utviklet en arbeidsmodell som 
skal bidra til å sikre bedre etterlevelse av FNs barnekonven-
sjon ute i kommunene. I Nordland fylke har satsinga fått 
navnet «Vårres unga – vårres framtid», mens det i landet 
for øvrig er kjent som «Sjumilssteget». Modellen skal blant 
annet hjelpe oss i Fauske kommune med å konkretisere bar-
nekonvensjonens ulike artikler. Gjennom dette arbeidet skal 
vi kvalitetssikre tjenester til barn og ungdommer i Fauske.

AGENDA DAY; Unges meninger på agendaen
Fauske Ungdomsråd er en viktig samarbeidspart for å fange opp 
de unges stemme og tale deres sak. I mars startet Ungdomsrådet 
arbeidet med å opprette dialog med barn og unge i hele kommu-
nen. Metoden de benytter kalles «Agenda day», en metode hentet 
fra England.  Konseptet går ut på gjensidig dialog og samtale uten 
at beslutningstakere (voksne!) er med. Dette skal nemlig foregå 
på ungdommers premisser, med mål om å forbedre dagens tilbud 
og tjenester. Alle samtaler føres og ledes av ungdommene selv, så 
elevene får prate fritt uten voksnes påvirkning.  

Forslag til forbedringer som elevene foreslår, vil legges frem for 
kommunens ledelse av ungdomsrådet. Dette kan bidra til å 
påvirke beslutninger som berører barn. 

Fredag 4. mars samlet Fauske 
ungdomsråd barn og ungdommer 
i Sulitjelma til dialog. 
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