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"Vårres unga - vårres framtid" status og framdrift
Sammendrag
FN`s barnekonvensjon ble i 2003 tatt inn i norsk lov. Barne, likestillings- og
inkluderingsdepartementet 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 kommunesektoren i arbeidet. Skjønnsmidlene til prosjekt vil også
kanaliseres til tiltak og arbeid med dette fra Fylkesmannens side. Bodø kommune deltar i dette
arbeidet.

Saksopplysninger
Fylkesmannen i Nordland har ansvar for å stimulere til tverretatlig samarbeid som omfatter barn,
oppvekst og opplæring, samt følge med at slikt samarbeid skjer på lokalt nivå. Som et ledd i dette
arbeidet er kommunene i Nordland inviterte til å sette FN`s barnekonvensjon på dagsorden.
Barnekonvensjonen er en liste over barns rettigheter. I 2003 ble konvensjonen gjort om fra å være
“bare” en konvensjon, til å bli en del av norske lover. Fylkesmannen i Nordland ønsker å bidra til å
sette lovene i fokus i fylket gjennom å introdusere prosjektet “Vårres unga-vårres framtid”.
Sitat fra brev fra Fylkesmannen“I alt sitt arbeid med barn og ungdom vil det handle om at
kommuner må tenke og handle helhetlig i politikkutforming, slik at de skaper gode
oppvekstmiljøer. Målet er helhetlige tjenester som er godt koordinerte.”
Konkret så tar prosjektet “Vårres unga – vårres framtid” utgangspunkt i 11 sentrale artikler i FN`S
barnekonvensjon som omfatter temaene : Medbestemmelse, god omsorg og levestandard, vern mot
overgrep/særskilt vern og støtte, fullverdig liv, god helse, god utdanning, kultur og fritid.
Fylkesmannen har laget utdypende spørsmål for hver artikkel som hjelpemiddel for å kartlegge
situasjonen i kommunen. Kommunens tilstandsrapport vil kunne nyttes som sjekkliste for
kommunen selv i forhold til hva vi bør se nærmere på /forbedre. samt for Fylkesmannen.
Fylkesmannen vil ved tildeling av skjønnsmidler til kommunene prioritere satsing på barn og unge.
Kommuner som ønsker det, kan fremme søknader om prosjektmidler til delfinansiering av tiltak og
planer som er tilknyttet prosjektet. I tillegg har Fylkesmannen oppnevnt en gruppe fagpersoner som
kan bistå kommunene i arbeidet.
Prosjektet ble presentert i regionrådet den 22.10 2011, og fikk positiv mottagelse. Kommunene i
Salten har startet arbeidet og RKK-indre Salten, i samarbeid med Fylkesmannen, koordinerer
erfaringsutvekslingen mellom kommunene. I Bodø har vi en tverrfaglig gruppe som koordineres av
oppvekstkoordinator, og kartleggingsfasen er nå avsluttet. Kartleggingen skal presenteres på en
samling den 9.02, og Fylkesmannens rådgivere vil bistå kommunen i evt. søknad om midler til de
tiltak og planer vi ønsker å igangsette etter kartleggingen.
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Vurderinger
Bodø kommune startet i 2004 et oppvekstprosjekt som hadde samme grunntanke med å ha et
helhetlig perspektiv i forhold til oppvekst. Prosjektet har gått over i drift, og i forlengelse av dette
arbeidet ble levekår for barn og unge satt på dagsorden. Det resulterte i en utredning om
kunnskapsgrunnlag og føringer for kommunal innsats på området levekår for barn og unge med
vedtak om fokusområder som skulle følges opp fra 2011 – 2014. Dette arbeidet er igangsatt, og
mange av artiklene i analysen går direkte inn i dette arbeidet.

Konklusjon og anbefaling
Ved å ha fokus på barns rettigheter ser vi at vi får fram ny kunnskap om områder vi bør se nærmere
på , men samtidig at kommunen har erfaringer i å arbeide på tvers med brukerfokus som kommer
kommunen til gode . Det er viktig å merke seg at barnekonvensjonen er blitt norsk lov, og bør
følges systematisk opp.

Forslag til vedtak
1. Bodø kommune vil aktivt følge opp FN`s barnekonvensjon
2. Det søkes om skjønnsmidler på bakgrunn av kartleggingen
3. Arbeidet sees i sammenheng med oppfølging av levekårssaken

Rolf Kåre Jensen
Rådmann
Arne Øvsthus
Kommunaldirektør
Saksbehandler: Henny Aune

Trykte vedlegg:
Kartlegging av FN`s barnekonvensjon
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Kartleggingsskjema til bruk i kommunene
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Art 12: Medbestemmelse
Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i
alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
For dette formål skal barnet gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten
direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal
rett.
Hvilke systemer og organer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse?
Fysioterapi: Rehabiliteringssentret har et eget brukerråd
Biblioteket: Rådhusmøtet
PPT: Rådhusmøtet, entrepenørskap, elevmedvirkning
Skole : Elevråd, ungdomsråd, kontaktmøter, SU, tilsynsmøter på skolene.

Mangfoldsprosjektet: Bystyreoppnevnt Dialogforum med representanter for innvandrerbefolkningen, minst en ungdomsrepresentant. Mye fokus
på levekår / oppvekst.
Helsesøstertjenesten: Elevråd / FAU i skolene og ungdomsrådet
Familiesenter/SLT : Vedtatt dokument med begrepsavklaring under oppvekstprosjektet, samt hva som da fantes av tiltak. Ellers er det mest
synlige elevråd på hver skole, ungdomsråd og rådhusmøtet. I skolen er det elevsamtaler og kontaktmøter m/ elevdeltagelse. Det kartlegges
hvert år elevmedvirkning på den enkelte skole til videre oppfølging.
Barnehagen – rammeplanen beskriver dette tydelig, prosjekt praksis -kompetanse.
Teknisk avdeling: Bestemmelser i kommuneplanen: Barn og unges interesser skal synliggjøres i planleggingen, bevaring av grøntområder og
grøntkorridorer i byutviklingsområdet, utbyggingsforbud i Bodømarka og andre friluftsområder inkludert nedre sone langs sjø ved regulering i
strandsonen, samt krav om universell utforming. Barnetalsperson er høringspart i alle plansaker. Krav til leke og uteoppholdsareal ved regulering
av boligområder. I tillegg stiller kommunalteknisk forskrift nærmere krav til innhold og utforming av lekearealer. Ny friluftskartlegging utgjør
grunnlagsmateriale ved utforming av nye arealplaner.
Barnevernet følger bv.loven § 6-3som lovfester barnets rett til å bli hørt. Fra 7 år har de rett til å uttale seg. Barnets mening skal tillegges vekt i
samsvar med alder og modenhet. Partsrettigheter fra 15 år.

Kultur :Idrett/friluft/nærmiljø: Gjennom økonomiske tilskudd, kommunikasjon, samarbeid og faste møter med de overordne organisasjoner for
idrett og friluftsliv; Bodø idrettsråd og Bodø friluftsforum.
Tildeling: Ved alder og modenhet
Analyse : Det er en god del systemer og organer som skal sikre barns medvirkning. Hvordan de benyttes, samt felles begrepsforståelse på
medvirkning kan variere.
Hvordan sikrer kommunen at barnas interesser ivaretas etter plan- og bygningsloven, herunder at det er tilstrekkelig friluftsog rekreasjonsområder?
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Fysioterapi: Tjenesten prøver i særdeleshet å være pådriver til at barns interesser knyttet til ulike arenaer å utfolde seg på fysisk og psykisk og
rekreasjonmessig ivaretas i ulike planarbeid.
PPT: Barnetalsmann
Skole: Usikker, men vi kan si at generelt er vi godt stilt på dette område.
Familiesenter/SLT : Ved ordningen barnas talsperson, utprøving av “barnetråkk” ved noen skoler, kulturkontoret har utarbeidet et plandokument
Kultur :Idrett/friluft/nærmiljø: Seksjonen mottar og gjennomgår alle relevante saker for vurdering og uttalelse. Egen kommunedelplan for idrett
og fysisk aktivitet utarbeides for fireårsperioder etter grundig medvirkningsprosess fra alle målgrupper. Politisk behandling i bystyret.

Analyse : Det er etablert ordninger. Gjennomslag for barnetalspersonen i plansaker kan variere.
Hvordan har kommunen sikret at barnas medbestemmelsesrett er reell?
Biblioteket : Rådhusmøtet ?
PPT: Vi er ikke sikre på at den er reell
Skole: Umulig å “sikre” – men gjennom eksempelvis tilsyn der det er fokus på elevaktiv læring. Dermed er det fokus i kommunen.
Familiesenter / SLT : Vi har ikke gjennomgående systemer hvor dette sjekkes i dag.
Barnehager – prosjekt praksiskompetanse
Barneverntjenesten har som mål å snakke med barn og unge som er i barnevernet
Kultur :Idrett/friluft/nærmiljø: Har ingen kvalitetssikringssystem på dette. Gjøres etter beste evne.
Analyse: Ved å opprette arenaer og organer som skal sikre dette. Opplæring av ungdomsrådet , deltagelse på tilsyn i skolene.bl.a
Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte?
Biblioteket: Det antar jeg barnevernet sikrer.
PPT: Tror kanskje at de altfor ofte ikke er hørt
Skole: Gjennom vurderingsprosjektet er det fokus på medvirkning. Enkeltbarn blir hørt gjennom elevråd- men ikke det enkelte barn.
Helsesøstertjenesten :Skoleprogrammet ”Alle har en psykisk helse”, gir elevene informasjon/samtaler om ulike hjelpetiltak, lokalt og i digitale
medier, telefontj. .Informasjon fra helsesøster i skolene. Ved samtaler i familiesenterene. Deltagelse i tverrfaglige team og ansvarsgrupper.
Familiesenter/SLT : Ved ungdomsrådet som får saker til uttalelse før de besluttes, og de har talerett i bystyret.
Mangfoldsprosjektet: Behov for tilrettelegging slik at også innvandrerbarn blir hørt. Kulturforskjeller knyttet til demokrati og barns medvirkning
Barneverntjenesten har som mål å snakke med barn og ungdom når det skal treffes avgjørelser som angår dem direkte.
Analyse : Her har vi en del systemer, men fortsatt har vi en vei å gå på med hensyn til å ha samtaler hvor vi reelt lar det enkelte barn
medvirke som en naturlig del av vanlig saksbehandling i alle sektorer før beslutning fattes .
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Art 18: God omsorg
Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse
og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal for dem komme
i første rekke.
For å garantere og fremme de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjonen, skal partene yte egnet bistand til foreldre og
verger når de utfører sine plikter som barneoppdragere, og de skal sørge for utvikling av institusjoner, ordninger og tjenester innen
barneomsorg.
Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at barn av yrkesaktive foreldre får rett til å nyte godt av omsorgstjenester og ordninger for barn når de oppfyller vilkårene for dette.
Hvilke tiltak rår kommunene over for å hjelpe foreldre, også foreldre fra andre kulturer, slik at de kan gi sine barn god omsorg?
Fysioterapi:Vi er representert i familiesentrene. Bidrar med fagkompetanse i forhold til samspill og god motorisk utvikling til alle barn. Tolk
brukes ved behov.
Biblioteket: Familiesentrene og helsesøstertjenesten.
PPT: Samarbeid og veiledning av PPT og skolen, tverrfaglig team, familiesentra. På linje med foreldre generelt
Skole: Gjennom minimum to samtaler mellom skole og foreldre, kontakt med de foreldre som har rettigheter til informasjon, men ikke bor
sammen med barnet. Innsatsteam og MST (BUF-etat)
Helsesøstertjenesten : Ved foreldreveiledening, tilbud til alle småbarnsforeldre på helsestasjonen, åpen barnehage i familiesentrene, orientering
om skolehelsetjenesten på foreldremøter på skolen, grupper for foreldre med engstelige og triste barn, tirsdagstreffet, godt samliv.
Flyktningekontoret :
Barnehager – daglig kontakt og veiledning av alle foreldre som har barn i bhg. formidling av kommunale tjenester når dette er påkrevd
For barn og foreldre som inngår i personkretsen med oppfølging fra flyktningkontoret kan følgende tiltak nevnes:
- Foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet
- Introduksjonsprogrammet i seg selv bidrar til selvforsørgelse og dermed bedre forutsetninger for omsorg for egne barn.
- Generell veileding i løpet av programperioden om blant annet økonomi, lover og regler, relevante offentlige tilbud, forventninger fra det
norske samfunnet, helse mm.

Mangfoldsprosjektet:
Flyktningkontorets tiltak ivaretar denne målgruppen de første 2-3 årene etter ankomst, men de har ikke ansvar for andre innvandringskategorier –
arbeids- og familieinnvandrere, asylsøkere, studenter, arbeidssøkere fra EØS land. Betydelig og økende innvandrerandel i Bodøbefolkningen
innebærer behov for videreutvikling av alle kommunale tjenester slik at de i større grad tar høyde for mangfold. Innvandrerbefolkningen er
spesielt utsatt med tanke på levekårsfaktoret som språk, nettverk, utdanning / arbeid og inntekt. Dette påvirker i stor grad barnas oppvekstvilkår.
Gjennom å stimulere til et bredt og langsiktig utviklingsarbeid skal Mangfoldsprosjektet ta tak i disse utfordringene. I 2011 har det vært oppstart
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med fokus på kompetanse, nettverk og planarbeid – med praktisk utprøving i Servicekontoret. Det vurderes satsing på levekår og familie/oppvekst
i 2012. Forarbeidet til ny prosjektplan er i gang, bl. annet ved å se på mulighet for ICDP –foreldreveiledning (International child development
program).
Barneverntjenesten har mulighet til å sette inn mange forskjellige hjelpetiltak i forhold til å hjelpe foreldre, jfr. Lov om barneverntjenester § 44.Ved plassering er vi også pålagt å følge opp biologiske foreldre.
Familiesenter /SLT : Ved familiesentrene med blant annet tilbud om foreldreveiledning , tilbud om å få råd i tverrfaglig team i fem områder av
byen. I et team har vi en helsesøster med spisskompetanse i forhold til foreldre fra andre kulturer som kan delta ved behov. Også generell
veiledning i åpen barnehage, helsestasjonen, barnehage og skole. Helsesøstertjenesten har mange grupper som gir god informasjon, samt at
det arrangeres lavterskelkurs i familiesentrene. Koordinatorene ved familiesentrene gir også “guiding” inn i systemene. Det er laget internt i
kommunen mange korte gode informasjonsfoldere som gis ut til foreldre ved behov. Videre har det for barn med nedsatt funksjonsevne blitt
laget en veiledning som ligger på kommunens nettsider til hjelp for foreldre om hvilke rettigheter og hjelp de kan få i kommunen til denne
målgruppen spesielt. Det er skolert foreldreveiledere i Marte Meo, i PMTO (terapauter og rådgivere), og i dialogmetoden. Disse styres fra et
familiesenter ved en koordinator. Og vi har psykolog/ samt prosjektleder for barn fra o – 6 år som lager nye systemer for å hjelpe barn og
foreldre (psykisk syke og eller rusmisbrukende foreldre) fra svangerskapet av. (Modellkommuneforsøket som går fram til 2014) . Ved Rønvik
familiesenter har vi et prosjekt “urolige barn” som skal hjelpe og rådgi foreldre med spebarn som strever. Ved Mørkved familiesenter har vi
tirsdagstreffet, og koordinering av barn som pårørende (oppfølging av helselovens § 10 A)
Tildeling: Kan etter vurdering tilby, omsorgslønn, avlastningsmidler, støttekontakt, familieveiviseren, samt generell info om tilbud
Analyse : Det er bygd opp gode systemer for foreldreveiledning. Det er imidlertid sterkt press på tjenestene, så fra å ha 15 delvis tilgjengelige
rådgivere/ terapauter så har vi nå 3 igjen. Drøfting om omorganisering av tilbudet pågår.
I henhold til fokusområde i levekårssaken “foreldreveiledning” så er dette et prioritert samordna forebyggende tiltak som nå er sterkt redusert,
også i de tverrfaglige fora 0- 6 fra fagteam/PPT`s side midlertidig.
Hvordan sikrer kommunen at de tjenester som er involvert i dette, samarbeider om å kunne avdekke, undersøke, igangsette og
evaluere tiltak for disse?
Biblioteket: Via samtaler og møter
PPT : Ulike samarbeidsteam i skole og barnehage, der saker man bekymrer seg for drøftes. Evt. videresendes til de rette instans.
Flyktningekontoret : Gjennom tverrfaglig arbeid, både formelt i form av faste grupper og ufromelt gjennom bruk av nettverk
Mangfoldsprosjektet: Nyopprettet nettverk servicetorg – og familiesenter som arena for mangfoldstiltak.
Helsesøstertjenesten : Ved familiesentrene , tverrfaglig team, basisteam i skolen, ulike samarbeidsavtaler
Barneverntjenesten plikter å informere andre instanser dersom det er behov for det. Gode samhandlingsrutiner må til, men vi opplever det som
problematisk samarbeid mellom OK/HS
Familiesenter/SLT : Det er opprettet et dokument vedrørende familiesentersamarbeidet med flere tjenester som skal være forpliktende for
tjenestene, samt vedtatt hvilke tjenester som skal delta i disse. Det lages årsmeldinger fra familiesentren ,og de tverrfaglige teamene som en del
av disse, årsmelding fra foreldreveiledningen, årsmelding fra bern som pårørende som gis lederne til drøfting om veien videre. Videre er det
nettopp vedtatt en levekårssak som sier noe om hvor vi skal ha fokuset framover. Når det gjelder tverrfaglig team og familiesenter samt
foreldreveiledning så er det forskningsmessig dekning for at dette, gjort på en god måte, virker og er anbefalte forslag.(Se for øvrig
levekårssaken)
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Det er vedtatte retningslinjer lagt inn i kvalitetslosen om hvordan vi forholder oss til barn vi bekymrer oss for, og så er det egen rutiner f.eks i
skolens rutinehåndbok som omhandler dette.
Analyse :
Her er vi godt i gang, og har revisjon av familiesenterdokumentet oppe til diskusjon i styringsgruppa. Her kan vurderes om det trengs mere
forpliktende avtaler mellom tjenestene for å sikre at tverrfaglige oppbygde systemer får nye retningslinjer for hva vi gjør når en tjeneste ønsker
endring, og dermed endrer tilbudet til målgruppen.
Samarbeid OK/HS er nå endret med møter mellom lederne i avdelingene hver måned. I tillegg er det satt sammen en partsammensatt gruppe
som skal se på barn med særlige behov på tvers av avdelingene. Det er godt “trøkk” på arbeidet og rask framdrift.
I hvilken grad samarbeider kommunen med frivillige organisasjoner som ledd i å sikre gode oppvekstvilkår for barna?
Flyktningekontoret : I for liten grad. Eksempel på tiltak som vurderes er prosjektarbeid i samarbeid mellom flyktningekontoret og kulturkontoret
med mål om å sikre bedre tilgang til fritidsaktiviteter for nnvandrerbarn.

Mangfoldsprosjektet: Problemstillingen gjelder familier og barn i alle innvandringskategoriet – ikke bare flyktninger. Arbeidsmål i prosjektet å
identifisere og støtte opp under lokale tiltak som kan supplere det offentlige tjenestetilbudet. I tillegg til etablerte tiltak (se helsesøstertjenesten) –
revitalisering av samarbeid med Batteriet / Kirkens bymisjon og Frivillighetssentralen. Organisasjonsliv viktig med tanke på integrering og
inkludering – synliggjør bl. annet foreldrerollen i Norge.
Helsesøstertjenesten: : Frivillighetssentralen, voksne for barn (møteplassen) Kontakt etter behov v/f.eks idrettslag, Røde kors
Familiesenter /SLT : Røde kors har, i samarbeid med barnevernet, i mange år laget et sommertilbud til barn som ikke får dette som en del av
sin oppvekst uten at andre kommer inn og legger til rette. Tilbudet er gratis. Kulturkontoret har samarbeid med frivillige lag og organisasjoner,
samt at de har kulturkort for de unge i et samarbeid med eksterne aktører.
Barneverntjenesten: VI samarbeider med bl.a Røde Kors og Lions i forhold til ferietilbud, leksehjelp, julegaver og annet. Samarbeid også i
enkeltsaker.
Barnehager – i noen grad
Bratten har et godt utviklet samarbeid med lag og foreninger med ulike aktiviteter.
Analyse : Her kan det kanskje være mer å hente ?
Hvordan opplyser kommunen om mulige hjelpetiltak/gir informasjon om hvor barn og unge kan få hjelp?
Fysioterapi: På hjemmesiden. I direkte dialog med den enkelte tjenesteyter
Biblioteket: Via helssøster, barneverntjenesen og familiesentrene
PPT: PPT-veildere har veildeningsplikt, på linje med andre
Flyktningekontoret : For vår gruppe skjer informasjonsarbeidet muntlig på det generelle planet. I tilfeller der et reelt problem har oppstått sørger
vi for at familien settes i kontakt med aktuelt hjelpetiltak.

Mangfoldsprosjektet: Skal stimulere til at tjenestene utformer, oversetter og tar i bruk tilrettelagt informasjonsmateriell. Spesiell satsing på
Servicetorget som veiviser og hjelper, også når det er behov for praktisk bistand til å ta seg fram elektronisk.
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Helsesøstertjenesten : Skoleprogrammet ”Alle har en psykisk helse”, gir elevene informasjon om ulike hjelpetiltak, lokalt og i dig medier,
telefontj..Informasjon fra helsesøster i skolene. Informasjon i familiesenter
Familiesenter /SLT: Gjennom kontakt i familiesentrets åpne barnehage, eller helsestasjonen, i barnehagen, skolen, tildelingskontoret, fagteam
/PPT og på kommunens nettsider – og servicekontoret, helsestasjon for ungdom, utekontakten , fysioterapitjenesten og andre.
Barnehager – gjennom veiledning av foreldre
Analyse : På mange arenaer. En utfordring med oppdatering på nettsidene, og det er ofte i den direkte kontakten med brukerne at det er viktig
å ha oversikt /skaffe oversikt .
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Art 19: Vern mot overgrep
Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot
alle former for fysisk og psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting,
herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet
og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning,
undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig
oppfølging.
Hvilken kompetanse har kommunen bygget opp på området vold og overgrep mot barn?
PPT: Overgrepsmottak på legevakta
Helsesøstertjenesten : Skal jobbes med gjennom handlingsplan “Vold i nære relasjoner” Modellkommuneforsøket og ved opplæring av personell
som jobber med barn.
Familiesenter /SLT : Gjennom modellkommuneforsøket skoleres det tverrfaglig på dette, samt at det er en egen skolert tverrfaglig gruppe som
kan veilede andre i kommunen dersom de har behov. Ordfører har skrevet under på et skriv – ordføreropprop – for Redd barna – og skriver der
at kommunen forplikter seg til å styrke hjelpen til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep.(2011)
Barnehager – det jobbes intensivt med tiltaksplaner .
Barnevernet: Barneverntjenesten har representanter med i volds og overgrepsgruppe. Ansatte har lært av erfaringe på bakgrunn av mange
saker med slik problematikk. Vi har tilgang til veiledere og har hatt kurs.
Analyse : Det ser ut til at informasjonen om rådgivningsgruppa som kan bistå i saker med mistanke om seksuelle overgrep mot barn,
familievold eller andre former for mishandling må gjøres mere kjent. I gruppen sitter representanter for barneverntjenesten,
helsesøstertjenesten, barneavdelingen på Nordlandssykehuset, Salten politidistrikt, BUP, barnehagekontoret, BUF-etat/fagteam, PPT,
familievoldkontoret og krisesentret.
Hvilken kompetanse har kommunen for å hindre tvangsekteskap og å avdekke kjønnslemlesting?
Helsesøstertjenesten : Har egne prosedyrer, samt flyktningehelsesøster med særskilt kompetanse.
Familiesenter/SLT :Helsesøstertjenesten har egne prosedyrer
Bv.t har noen ansatte med spisskompetanse som kobles inn i slike saker.

Mangfoldsprosjektet: Mulig satsing i 2012 på familie / foreldrerolle / oppvekst. Når det gjelder vern mot overgrep er det viktig å utvide den lokale
kompetansen.
Analyse : Her kan vi ved mangfoldsprosjektet utvikle mer lokal kompetanse
Hvilke rutiner/systemer har kommunen for å kunne fange opp/avdekke fysisk eller psykisk mishandling av barn, herunder
kunnskap om hvem man skal melde til i slike saker?

Side 13

Barnehager – det meldes til barnevernet som tar slike saker videre til politi mm
Fysioterapi :Ved mistanke om omsorgsplikt er helsepersonell pålagt å melde fra om dette.
Biblioteket: Via skolen og helsesøstertjenesten
PPT: Barnevernet
Bvt. Har rutiner i forhold til melding til politiet.
Skole: Skolen har kontaktlærere til alle barn som dermed gjør at elevene blir fulgt opp personlig – dette har et bredt formål ikke bare
mishandling m.m
Helsesøstertjenesten : Åpen dør, lavterskel i skolehelsetjenesten kan avdekke slike problemer hos barn.
Helsesøster har kunnskap om hvordan man jobber i slike saker. Kommunen har rådgivningsgruppe som kan gi bistand i saker med mistanke om
overgrep/vold mot barn. Nasjonale veiledere Kommunal veileder til skole og barnehage
Familiesenter/SLT : Vedtatte retningslinjer.
Tildeling: Melding til barnevernet
Analyse : Er vi bedre på å avdekke fysisk enn psykisk mishandling ?
Hvem samarbeider kommunale instanser med i tjenesteapparatet utenfor kommunen i slike saker?
Barnehager – politi, BUP,
PPT: BUP og politiet
Flyktningekontoret : F.eks familievernkontor / BUF-etat, krisesenter og politi
Helsesøstertjenesten : BUP, Salten politidistrikt, BUF-etat, familievernkontoret, barneavdelingen ved NLSH og krisesentret er deltagere i
rådgivningsgruppa sammen med andre kommunale instanser.
Bvt. Samarbeider med bl.a politiet, BUP, psykiatri,BUF-etat, UDI .
Familiesentret/SLT : Politiet , barnevernet og BUP- primært, samt de øvrige sektorene ved behov

Analyse : Enighet om at det det i hovedsak et godt samarbeid på disse mest alvorlige sakene når det er akutt.
I hvilken grad gis de som jobber med barn og unge i kommunen oppfølging/etter- og videreutdanning/veiledning som gjør dem i stand til
både å se de aktuelle barna og å hjelpe dem?
Barnehager – det arbeides med å forbedre praksis i bhg.
Barnevernet har kompetanse, men ikke klare rutiner blant sine medarbeidere i forhold til oppfølging og videreutdanning/veiledning på området
Fysioterapi : Fysio- og ergoterapautene som jobber med barn har hatt særlig fokus på denne problemstillingen i år. Deltatt på kurs
Helsesøstertjenesten: Ansatte i helsesøstertjenesten får tilbud om videreutdanning i psykisk helse for barn og unge
Modellkommuneforsøket med kontinuerlig kompetanseheving/Veiledning fra spesialisthelsetjenesten, kommunepsykolog og familievernkontoret
til de ansatte. Generell kompetanseheving.
Familiesenter /SLT : Vi har enda mere å gå på når det gjelder samhandling her.
Prosjekt Mangfold: De som jobber med innvandrere i det daglige har mye kompetanse og får muligheter for faglig videreutvikling. I prosjektet er
det spesielt viktig å stimulere til en større bredde i kompetanseutviklingen slik at de som møter innvandrere mer sporadisk blir tryggere i sine
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roller. Spesiell satsing på mangfold blant barn/unge vurderes i 2012.
Analyse : Bra skolering av de som ikke ser barna til daglig, men viktig at familiesenter, barnehage og skole får støtte /kompetanse , spesielt i
forhold til de som arbeider med barn og unge med innvandrerbakgrunn.
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Art 20: Særskilt vern og støtte
Et barn som midlertidig eller permanent er fratatt sitt familiemiljø, eller som i egen interesse ikke kan tillates å bli værende i et slikt
miljø, skal ha rett til særlig beskyttelse og bistand fra staten.
I samsvar med sin nasjonale lovgivning skal partene sikre alternativ omsorg for et slikt barn.
Slik omsorg kan f.eks. omfatte plassering i fosterhjem, Kafala etter islamsk lov, adopsjon eller, om nødvendig, plassering i
institusjon egnet for omsorg for barn. Når mulige løsninger overveies, skal det tas tilbørlig hensyn til ønskeligheten av kontinuitet i
barnets oppdragelse og til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn.
Hvordan sikrer kommunen at barn som er plassert utenfor hjemmet får den oppfølging de har krav på fra barnevern, helse- og
sosialtjenester samt barnehage/skole?
Biblioteket: Barnevernet følger opp barnet som er plassert utenfor hjemmet v/besøk
PPT: Ved tilsynsordninger
Flyktningekontoret : Her må barnevernet være
Familiesenter /SLT : Lovregulert tilsyn og samtaler med barnet – men usikker på involvering av barnehage og skole /rutiner her ?
Barneverntjenesten har en egen avdeling med ansatte som følger opp barn som er plassert utenfor hjemmet. De har lovverk og rutiner i forhold
til oppfølging av disse barna.
Tildeling: Vedtak etter helse- og sosiallovgivningen /samhandling med barneverntjenesten

Analyse : Trenger vi bedre koordinering her kanskje ?
Hva gjøres for å sikre at barna, i tråd med avgjørelser i saken, kan ha kontakt med sin biologiske familie og tidligere nettverk?
FamiliesenterSLT : Avgjøres i den enkelte sak
Mangfoldsprosjektet: Spesielt utfordrende i saker der kultur er en dimensjon. Behov for kompetanse- og tiltaksutvikling, primært i barnevernstjenesten.
Barneverntjenesten utarbeider samværsplaner i forhold til slik kontakt.
Analyse : Det er behov for å se på kompetanse og tiltaksutvikling i forhold til saker der kultur er en dimensjon
Hvordan sikrer kommunen at plasserte barn som nærmer seg voksen alder får informasjon og tilbud om videre helhetlig
oppfølging fra kommunen?
Barneverntjenesten har rutiner på å spørre ungdom under 17 år om de ønsker videre oppfølging etter fylte 18 år. Ungdommene har også
mulighet til å komme inn under barneverntjenesten før fylte 23 år dersom de ønsker det.
For barn med nedsatt funksjonshemming er det utviklet overgangsrutiner med avklaringer over i voksen alder.
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Analyse : ?
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Art 23: Fullverdig liv
Partene anerkjenner at et barn som er psykisk eller fysisk utviklingshemmet, bør ha et fullverdig og anstendig liv under forhold som
sikrer verdighet, fremmer selvstendighet eller bidrar til barnets aktive deltakelse i samfunnet.
Partene anerkjenner at barn med funksjonshemninger har rett til særlig omsorg og skal, innenfor rammen av de midler som er til
rådighet, oppmuntre til og sikre at barn som oppfyller vilkårene og barnas omsorgspersoner får den hjelp de har søkt om og som er
rimelig i forhold til barnets tilstand og foreldrenes eller andre omsorgspersoners situasjon.
Idet det anerkjennes at funksjonshemmede barn har særlige behov, skal hjelp som ytes i samsvar med nr. 2 gis gratis når dette er
mulig, samtidig som foreldrenes eller andre omsorgspersoners økonomi tas i betraktning, og hjelpen skal innrettes slik at
funksjonshemmede barn har effektiv adgang til og mottar undervisning, opplæring, helsetjenester, rehabilliteringstjenester,
forberedelse til arbeidslivet og rekreasjonsmuligheter på en måte som best mulig fremmer barnets sosiale integrering og personlige
utvikling, herunder dets kulturelle og åndelige utvikling.
Har det kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mandat og kompetanse for å kunne arbeide med tilbud for
barn og unge?
Biblioteket ;Ja
Familiesenter /SLT: Vanskelig spørsmål, ingen unge med nedsatt funksjonsevne deltar i rådet, men de som er valgt har sin kunnskap som
foreldre og det er viktig å ha med videre i tilretteleggingen for kommunen.
Analyse : De unges egne stemmer bør kanskje styrkes i rådet ?
I hvilken grad har kommunen tilrettelagt tilbudet slik at funksjonshemmede barn har tilgang til offentlige bygg eller andre
arenaer, slik at de kan nyttiggjøre seg tilbudene på linje med andre barn
Fysioterapi : Kommunen har fokus på universell utforming, vil gjelde barn og voksne.
Familiesenter/SLT : Det jobbes med dette både praktisk og etter lovkrav
Teknisk avdeling: Krav om universell utforming for publikumsrettede bygg i Plan og bygningsloven, diskrimineringsloven og teknisk forskrift er
fulgt opp i kommunens arealdel og følges videre opp i påfølgende reguleringsplaner og byggesaker. Gjelder ved nybygging. Eksisterende bygg
vil få pålegg fra kommunen ved nye byggesøknader.
Analyse : Det jobbes målrettet med dette .
Hvordan samarbeider kommunens ulike etater for å sikre et samordnet tilbud til funksjonshemmede barn?
Fysioterapi : Lite samhandling på systemnivå, hovedsakelig individnivå
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PPT: Tverrfaglig team, ansvarsgruppemøter og individuelle planer
Helsesøstertjenesten : Barn som har behov for oppfølging fra flere instanser har rett til ansvarsgruppe og Individuell plan. Her sikrer man at
barnet får et samordnet tilbud gjennom jevnlige møter etter behov. Samarbeid med tildelingskontoret og egen avtale som er jobbet med
gjennom prosjektet familieveiviseren
Familiesenter/SLT : Har noen “knutepunkter” igjen på samhandling, men det er nå sterk fokus på dette som en av oppfølgingspunktene i
levekårssaken. Egen gruppe i arbeid.
Barnehager : disse barna har IP og koordinator.
Barneverntjenesten har ansvar for å sikre samordnet tilbud til funksjonshemmede barn som er under barnevernets oppfølging. Vi har problemer
med samarbeid mellom de ulike etatene.
Analyse : Egen gruppe i arbeid. Her har vi et utviklingspotensiale, og det vises det også til i et av fokusområdene i levekårssaken. Barnevernet
og tildeling har startet på ryddingen, og det samme har tildeling og barnehagesektoren.
Har kommunen etablert en koordinerende enhet for barn og unge som har behov for langvarige og koordinerte tjenester? I
hvilken grad samarbeider kommunale instanser med tjenesteapparatet utenfor kommunen?
Bhg – samme som over
Bvt. - nei
Fysioterapi :Kommunen har en koordinerende enhet som også ivaretar henvendelser vedrørende helse- og sosialtjenester til barn.
PPT: Tildelingskontoret gjør vedtak om tjenester. Den enkelte etat har ansvaret for å følge opp sine forpliktelser, gjerne i et samarbeid, f.eks
ansvarsgruppe, koordinator for individuell plan.
Helsesøstertjenesten : Tildelingskontoret , samt at kommunen har en egen stilling som jobber med utarbeidelse av individuelle planer for barn
og unge. Kommunen har egen gruppe som jobber med fordeling av oppfølgingsansvaret av disse. Naturlige samarbeidspartnere er
Spesialpedagogisk senter, barneavd. ved NLSH
Familiesenter/SLT: Ja vi har en koordinerende enhet v/tildelingskontoret, og det er etablert et samarbeid med avklaringsprosedyrer mellom
tildelingskontoret, skole og NAV ved overgang fra videregående skole , samt egen person som følger opp barn og unges planer.
Familieveiviseren arbeidet med dette.
Tildeling koordinerer tiltak – koordinerende enhet
Tildelingskontoret samarbeider blant annet med Nordlandssykehusets ulike avdelinger /NAV og videregående skole
Analyse : Fortsatt en del ugjort her, selv om arbeidet har kommet et langt skritt i rett retning.
Hvordan bidrar kommunen til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindrer at nye skapes?
PPT: Skal alltid ivaretas i nye byggeprosjekter og ved rehabilitering av kommunal eiendom.
Familiesenter/SLT : Ved å jobbe forebyggende – samt å satse på tidlig innsats, se prinsippene i forebyggende rusplan og levekårssaken som
legger føringer for dette, samt nye byggeforskrifter – samfunnsperspektivet inn i kommunal planlegging. Ved å følge opp samhandlingsreformen
slik at vi får en fornuftig oppgave og ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåene, samt at pengene også følger det forebyggende arbeidet.

Mangfoldsprosjektet: Foreldreveiledning viktig slik at tradisjon og kultur knyttet til funksjonshemming ikke blir en barriere for barns utvikling i et
nytt samfunn. ICDP mulig tiltak.
Kommunalteknisk avdeling: Gjennom ordinær utskifting.
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Analyse : Ved å satse på forsknings og erfaringsbasert forskning og kunnskap om god samfunnsforvaltning i sitt lokale arbeid. Utvikle en
endringskultur i forvaltningen slik at vi i praksis satser på forebygging , og god oppfølging der barna er til daglig, hjemme, fritid, familiesenter,
barnehage skole og i planleggingen av det fysiske miljøet.
Hvordan ivaretar kommunen plikten til generell tilrettelegging (universell utforming)?
Biblioteket:Der det er fysisk mulig
PPT: Krav i byggesaker
Familiesenter/SLT : V/Barnetalsperson , ungdomsråd, div. rådgivningstjenester
Analyse : Se punktene ovenfor
Har kommuneplanens arealdel bestemmelser om universell utforming?
Biblioteket : Ja
PPT: Ja det mener vi.
Familiesenter/SLT : Ja
Teknisk avdeling: Krav og retningslinjer om universell utforming er tatt inn i kommuneplanens arealdel
Analyse : Ja dette er på plass
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Art 24: God helse
Partene anerkjenner barnets rett til å nyte godt av den høyeste oppnåelige helsestandard og til behandlingstilbud for sykdom og
rehabilitering. Partene skal bestrebe seg på å sikre at ingen barn fratas sin rett til tilgang til slike helsetjenester. Partene skal
arbeide for full gjennomføring av denne rettighet og skal særlig treffe egnede tiltak for å:
a) redusere spedbarns- og barnedødelighet
b) sikre at det ytes nødvendig legehjelp og helseomsorg til alle barn, med vekt på primærhelsetjenesten
c) bekjempe sykdom og feilernæring, også innenfor rammen av primærhelsetjenesten, ved blant annet å anvende allerede
tilgjengelig teknologi og gjennom å stille tilstrekkelig næringsrike matvarer og rent drikkevann til rådighet, idet farene og
risikoen knyttet til miljøforurensning tas i betraktning
d) sikre egnet helseomsorg for mødre før og etter fødselen
e) sikre at alle grupper i samfunnet, særlig foreldre og barn, er informert om, har tilgang til undervisning om og støttes i bruken
av grunnleggende kunnskaper om barns helse og ernæring, fordelene ved amming, hygiene, miljøhygiene og forebygging av
ulykker
f) utvikle forebyggende helseomsorg, foreldreveiledning, og undervisning og tjenester innen familieplanlegging.
Partene skal treffe alle effektive og egnede tiltak for å avskaffe tradisjonsbunden praksis som er skadelig for barns helse.
Hvordan legger kommunen til rette for at alle barn kan leke og ferdes trygt mellom hjem, skole- og fritidsaktiviteter?
Fysioterapi: V/ulike kampanjer f.eks. barnetråkk, Trygg skolevei. Etablert et kommunalt trafikkfaglig forum(tverrfaglig) som arbeider for økt
trafikksikkerhet og forstsåelse. Innsatsen er særlig rettet mot barnehager og skoler.
PPT: Ved gangveier og sykkelstier.
Skole : Det gis tilbud om skoleskyss ved spesielle høve.
Familiesenter/SLT : Barnetråkk, skolebuss , og nå utviklingen av mange nye sykkel og gangveier under planlegging i “bypakken”.
Kommunalteknisk avdeling:Trafikksikkerhetstiltak gjennom trafikksikkerhetsplanen som “Trygge soner” og “Digitalt barnetråkk”, samt gjennom
midler fra deler av Bypakke Bodø rettet mot myke trafikkanter. Tiltak gjennom handlingsplan for sykkel.
Utvikling av trafikkopplæringssenter på Bratten.
Analyse : God fokus i dette arbeidet, tverrfaglig.
Hvordan sørger kommunen for at alle barn kan være fysisk aktive ut fra sine egne forutsetninger?
Fysioterapi: Ergo og fysioterapitjenesten bistår barn med funksjonsnedsettelse i forhold til kartlegging for deltagelse. Er etablert et eget
idrettslag med særlig ansvar for barn med funksjonsnedsettelser.
Bibliotek: Tilrettelegging via skole og idretten.
PPT: Lekeplasser, idrettshaller, aktiv fritid.
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Familiesenter /SLT : Stimuliprosjektet – målsetting om lett tilgang til stier og mark. Bratten aktivitetspark, nye idrettsanlegg for skoler og proffe
utøvere får idrettsanlegg.
Bhg – uteliv og fysisk forstring er velbeskrevet i rammeplanen

Mangfoldprosjektet: Skal stimulere lag og foreninger til å inkludere og tilrettelegge for familier med innvandrerbakgrunn. Fokus på
foreldreveiledning, ICDP vurderes .
Analyse : Enda mer å hente for involvering i frivillige lag og organisasjoner ?
Hvordan arbeider kommunen med tilrettelegging og tiltak som fremmer et sunt kosthold og forebygger bruk av tobakk og
rusmidler blant barn og unge?
Fysioterapi: Overvektige barn og deres familier planlegges inn som en målgruppe i kommunens frisklivssentral.Fremme sunt kosthold
Biblioteket: Via helsesøstertjenesten og skolens undervisningsplan.
PPT:Ungdom i svevet-prosjektet .
Skole: Opplysningsarbeidet og gjennom faget “Mat og helse”
Flyktningekontoret : Helsesøstertjenesten jobber målrettet med dette.

Mangfoldsprosjektet:Skal bidra til økt mangfoldskompetanse i alle tjenestene – ikke bare der de ansatte jobber med innvandrer i det daglige.
Helsestasjonen: Gjennom helsestasjon og skolehelsetjeneste. Gjennomføring av “ung og rus” i alle ungdomsskoler, følge nasjonale anbefalinger
og veiledere. Høyt fokus og kompetanseheving på området.
Familiesenter/SLT : Hovedsak gjennom helsesøstertjenesten og delvis gjennom barnehage og skole. Utekontakten, rusenheten, felles ansvar og
helsestasjon for ungdom har også dette på dagsorden. Løpsmark skole har gjennom prosjektet “Ungdom i Svevet” utarbeidet ei håndbok på
hvordan “ ung og rus” kan aktivisere barn og voksne på den forebyggende sida. Denne er tilgjengelig for alle skolene.
Modellkommuneforsøket skolerer de ansatte som jobber med barn fra 0 – 6 år på deler av temaet.
Barnevernet gir råd og veiledning til familier om slike tema.
Analyse : Det er et utviklingspotensiale på skolesida i forhold til å følge opp “ung og rus” – spesielt i forhold til at foreldre må medvirke, ellers
har programmet ingen effekt.
Hvordan sikrer kommunen at den lokale rusmiddelpolitikken også omfatter tiltak som retter seg mot barn?
PPT: Skolen jobber med dette
Helsesøstertjenesten: Kommunen har utarbeidet ruspolitisk handlingsplan med stor vekst på forebyggende tiltak. Modellkommuneforsøket er
også svært sentralt.
Familiesenter/SLT : Gjennom å gjennomføre den ruspolitiske handlingsplanen, og følge spesielt opp gjennom modellkommuneforsøket samt
benytte “ung og rus” i alle skolene – ta i bruk håndboka fra Løpsmark skole. Systematisere utekontaktens feltarbeidet i utekontakten, samt
legge til rette for at alle de ungdomsstillingene som jobber med unge i risikosonen og noen som allerede er “forelsket i rus” samhandler. Viktig å
nytte erfaringene fra ungdomsteamet i SLT-samarbeidet, samt benytte “Felles ansvar” i arbeidet. Politiråd er også et organisert
samhandlingsted, samt det vanlig SLT- arbeidet for gruppen.
Barnevernet :I enkeltsaker samarbeider barneverntjenesten med ulike instanser som rusenheten, politiet, Kirkens bymisjon og andre i forhold til
informasjon og oppfølging av familier.
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Tildelingskontoret : Rusenheten har kontakt med ungdom og foreldre , og det koordineres hjemmesykepleie og miljøtjeneste
Analyse : På ungdomssida kan innsatsen og analysene koordineres enda bedre .
Hvordan vurderer kommunen sin kapasitet på helsestasjons- og skolehelsetjeneste, herunder helsestasjon for ungdom?
Fysioterapi:Tverrfaglig tilnærming i helsestasjons-og skolehelsetjenesten er for dårlig
PPT: For dårlig kapasitet
Helsesøstertjenesten : Risikoanalyse av helsesøstertjenesten i sept. 2011 viser at det er et stort gap mellom de oppgaver som tjenesten skal/bør
gjennomføre og de ressurser som er tildelt. Kommunen oppfyller ikke minstestandard for anbefalt normtall i skolehelsetjenesten.
Familiesentrene/SLT : Kapasiteten på skolesida er ikke god nok p.d.d.

Mangfoldsprosjektet: Innvandrerungdom kan ha et spesielt behov for den støtten som helsestasjonene gir (generasjonskonflikter, tvangsgifte,
kulturbetinget skadelig praksis). De ansatte bør få anledning til å utvide sin fagkompetanse når det gjelder slike problemstillinger.
Analyse : Opptrappingsplan politisk vedtatt i desember 2011
Hvilke øvrige helsetjenester kan kommunen tilby barn og unge?
Fysioterapi :Ergoterapi,fysioterapi
PPT: Fysio og ergoterapi
Helsesøstertjenesten :Rehabiliteringstjenesten for barn og unge.
Familiesentrene /SLT : Fysio- og ergoterapi, støtte og avlastning gjennom tildelingskontoret, kreftsykepleiere, psykolog, fagteam, PPT.
Analyse ?
Hvordan sikrer kommunen et reelt tilbud om habilitering og rehabilitering til barn og unge?
Fysioterapi: Barn som har behov for re-/habilitering meldes til kommunens koordinerende enhet. Herfra gjøres det forvaltningsvedtak på de
aktuelle tjenestene. Er utarbeidet egne prosedyrer for samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter. Vedtak om individuell plan gjøres for de som
har behov for det. Kommunen driver opplæring av nye og gamle koordinatorer.
PPT: Rehabiliteringsavdelingen
Analyse : ?
Hvordan sikrer kommunen at arbeidet med psykisk helse for barn og unge videreføres etter at ”Opptrappingsplanen for psykisk
helse” er avsluttet?
Fysioterapi:V/rehab.sentret ble det opprettet en 50% fysioterapiutstilling på psykiatrimidler som spesielt skulle ivareta forebyggende helsearbeid
i ungdomsskolen. Denne er videreført i ordinær drift etter at oppfølgingsplanen var avsluttet.
PPT: Skolen i samarbeid med helsesøster
Familiesenter/SLT : Alle stillingene som ble opprettet under opptrappingsplanen for psykisk heles er videreført over i drift. De fleste i tilknytning
til familiesentersatsingen.(Koordinatorer og foreldreveiledning)samt en stilling i forhold til utarbeiding av IP for barn og unge, samt 50% stilling
for helsesøster til å følge opp “Psykisk helse i skolen”.
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Analyse: På den forebyggende siden er stillingene videreført i tråd med nasjonale føringer

Side 24

Art 26: Sosiale tjenester
Partene skal anerkjenne ethvert barns rett til sosiale trygdeytelser, inkludert sosial forsikring, og skal treffe de nødvendige tiltak for
at barnet oppnår fulle rettigheter i samsvar med landets lovgivning.
Slike ytelser bør, når det er hensiktsmessig, gis under hensyn til ressursene og forholdene til barnet og de personer som har
ansvaret for barnets underhold, samt til andre forhold som har betydning for søknad om ytelser inngitt av eller på vegne av barnet.

Hvordan sikrer kommunen at familier med barn som har rett til sosiale tjenester, får oppfylt sine rettigheter?
PPT: Gjennom vedtak på tildelingskontoret
Flyktningekontoret: Følges opp av NAV og evt. tildelingskontoret. Igjen er flyktningekontorets rolle å sørge for at familien settes i kontakt med
rette instans dersom familien ikke selv er i stand til dette, eller mangler kunnskaper om det offentlige systemet.

Mangfoldsprosjektet: Flyktningkontoret fungerer som veiviser og rådgiver for sin målgruppe, men andre innvandrer har samme behov.
Mangfoldsarbeid på Servicetorget kan i noen grad avhjelpe situasjonen, men det er også behov for kompetanseheving i de tjenestene som har
fagansvar.
Familiesenter /SLT : Gjennom et prosjekt som er igangsatt som heter “Familiesenter for alle” og er et samarbeid mellom Familiesentrene og NAV
Barnehager – nav og tildelingskontoret
Barnevernet : I enkeltsaker gir barneverntjenesten råd og veiledning i forhold til dette. I tillegg kan vi følge opp i forhold til å være med på
møter eller ta telefoner i enighet med familien.
Tildelingskontoret : Ved vurdering og vedtak
Analyse : Her er det nok en vei å gå i samhandling NAV / øvrige kommunale tjenester i ansvars og oppgavefordeling.
Hvem samarbeider om oppfølging av barna/familien?
PPT: Skole/barnehage i samarbeid med bl.a PPT /barnevern og helsesøster.
Familiesenter/SLT : Her har vi et utviklingsområde - - mange aktører som til daglig ikke samhandler

Barneverntjenesten er en samarbeidspartner i enkeltsaker.
Analyse : Her trenger vi et felles “veikart”

Hvordan følges familier til barn med særskilte behov opp økonomisk og praktisk?
Bhg – tildelingskontoret

Barnevernet : Vi følger opp de barna som kommer inn under lov om barnevern.

PPT : Økonomiske tilskuddsordninger gjennom NAV, foreldreveildening av godkjente foreldreveiledere
Familiesenter/SLT : V/tildelingskontoret i samarbeid med NAV og barnevernet og andre . Familiesentrene ser et utviklingspotensiale her. Derfor
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prosjekt NAV / Sentrum familiesenter.

Tildeling: Ved vurdering av behov for bl.a støttekontakt/avlastning/omsorgslønn etc.
Analyse : Her trenger vi en nærmere avklaring mellom aktørene jevnfør levkårssaken- se for øvrig neste §.
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Art 27: Levestandard
Partene anerkjenner ethvert barns rett til en levestandard som er tilstrekkelig for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sosiale
utvikling.
Foreldre eller andre som er ansvarlige for barnet, har det grunnleggende ansvaret for å sikre, innen sine evner og økonomiske muligheter,
de levevilkår som er nødvendige for barnets utvikling.
I samsvar med nasjonale forhold og innenfor rammen av sine midler, skal partene treffe egnede tiltak for å hjelpe foreldre og andre som
har ansvaret for barnet til å virkeliggjøre denne rettighet, og de skal ved behov sørge for materiell hjelp og støttetiltak, særlig med hensyn
til mat, klær og bolig.
Hvordan sikrer kommunen at barn/ungdom som vokser opp har en levestandard som gir muligheter for deltakelse?
Biblioteket: Bratten, hybelstua, ungdomsklubber, aktiv hverdag
PPT : Er ikke sikker på om dette er på plass
Flyktningekontoret :Ved bosetting av flyktninger mangler familien som hovedregel grunnleggende forutsetninger for god levestandard: Bolig,
nødvendige materielle eiendeler, økonomi og i mange tilfeller grunnleggende kunnskaper. Flyktningekontoret har ansvar for en forsvalig etablering av
flyktninger som bosettes, herunder forsvarlig botilbud (i samarbeid med boligkontoret), møbler og hvitevarer, nødvendig informasjon for å kunne
nyttiggjøre seg etableringen samt annen informasjon.

Mangfoldsprosjektet: Fattigdomsproblematikk påvirker ofte handlingsrommet til nyankomne familier med innvandrerbakgrunn. Dette kan forsterke en
kulturbetinget nedprioritering av fritidsaktiviteter. Foreldreveiledning et aktuelt tiltak, ICDP vurderes. Behov for kompetanseheving og tilpasning av
tjenestetilbudet i skoleverk og NAV slik at innvandrere i større grad lykkes i arbeidslivet. Dette gjelder i særlig grad kvinnene.
Familiesenter /SLT : Ved å , som trinn en å arbeide med levekår/ på tvers – samt følge opp den planen i praktisk handling både administrativ og politisk
Barneverntjenesten: Vi følger opp med hjelpetiltak for familier som også har barnevernfaglig problematikk i tillegg til evt. dårlig levestandard.
Kultur: Idrett/friluft/nærmiljø: Kommunen tar i stor grad ansvar for bygging og tilrettelegging av anlegg og områder for idrett, friluft og nærmiljøanlegg.
Mange anlegg er åpne for alle.
Analyse : Komplekst område med stort utviklingspotensiale, spesielt med tanke på familier med innvandrerbakgrunn
Har kommunen en oppdatert boligsosial handlingsplan?
Biblioteket:Ja
PPT: Ja det mener vi
Flyktingekontoret : Nei, gjeldende plan er utdatert
Familiesenter/SLT : Under utarbeidelse
Analyse : Vi har opprettet boligkontor, og det jobbes med en overordnet plan.
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Hvordan ivaretar kommunens boligpolitikk vanskeligstilte familier og ungdom i etableringsfasen?
Biblioteket : Boligkontoret hjelper til
PPT: Gjennom etableringslån /startlån
Flyktningekontoret : For dårlig og lite målrettet
Familiesenter /SLT : Her har vi en jobb å gjøre, boligkontor etablert, men det er store behov for ungdom som ikke dekkes i dag. Samarbeid med
Husbanken i gang i forhold til ungdom.
Kommunalteknisk avdeling: Det jobbes med utforming av ny boligpolitikk i samarbeid med Husbanken hvor man vil se nærmere på disse forholdene.
Barneverntjenesten: Vi ser det er store mangler i kommunen i forhold til boliger for vanskeligstilte familier og ungdom. Det er høye priser på
boligmarkedet og dårlige hybler.
Analyse : Et tverrfaglig løft er på gang , og det vil vise seg om det “løsner “ i forhold til praktisk handling
Hvordan fanger kommunen opp de barna som faller utenfor/ikke deltar på grunn av dårlig økonomi i familien (fattigdom)?
Biblioteket: Via skolene, helsesøster og barnevern
PPT: Er redd for at de ikke alltid fanges opp. For dårlig informasjon om hvor brukerne kan henvende seg
Familiesenter/SLT : Gjennom det ordinære apparatet som familiene er i kontakt med, men det er ingen samlet oversikt over hvordan vi jobber

Mangfoldsprosjekt: Se punkt 1
Kultur: Idrett/friluft/nærmiljø: Har i enkelttilfeller bidratt med tilskudd til enkeltpersoner for dekning av kostnader til eksempel medlemskontingenter,
utstyr, etc.

Analyse : Vi vet ikke om vi fanger disse opp. Viktig å se på erfaringene fra prosjektet mellom Sentrum familiesenter , NAV koblet mot
mangfoldssatsingen. Storbymidler er også søkt i forhold til dette, samt skjønnsmidler til fylkesmannen.
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Art 28: God utdanning
Partene anerkjenner barnets rett til utdanning, og med sikte på å oppnå denne rett gradvis og på grunnlag av like muligheter skal
de særlig:
a) gjøre grunnutdanningen obligatorisk og gratis tilgjengelig for alle
b) oppmuntre utviklingen av forskjellige former for videregående opplæring, herunder allmennfaglig og yrkesfaglig opplæring,
gjøre dem tilgjengelige og oppnåelige for ethvert barn, og treffe egnede tiltak som f.eks. innføring av gratis undervisning og
tilbud om økonomisk støtte ved behov
c) med alle egnede midler gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle på grunnlag av den enkeltes evner
d) gjøre informasjon og veiledning om undervisning og fagopplæring tilgjengelig og oppnåelig for alle barn
e) treffe tiltak for å oppmuntre til regelmessig skolegang og for å redusere antallet av dem som ikke fullfører skolegangen
Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at skolens disiplin utøves på en måte som er forenlig med barnets menneskeverd og
i samsvar med denne konvensjonen.
På hvilken måte sikrer kommunen at alle familier som ønsker barnehageplass får det?
Bhg – BK har utvidet den statlige garantien med 3 mnd – vi har p.t ingen venteliste
Biblioteket :At kommunen har tilstrekkelig med barnehageplass
PPT: Dette mener vi er på plass
Flyktningekontoret:; For vår gruppe: Sørge for at alle som et minimum søker om ordinær barnehageplass.Foreldre i introduksjonsordningen har
ikke anledning til å velge å være hjemmeværende dersom det finnes barnehageplass. Kommunen dekker utgifter til barnehage så lenge minst
en av foreldrene deltar i intro(ikke lovpålagt). Kan også nevnes at kommunen har egen mottagsbarnehage for nyankomne flyktningebarn med
spesialkompetanse på området, de fleste tilbys plass her den første tiden.

Mangfoldsprosjektet: Ingen slike særtiltak for andre enn flyktninger, men behovene er de samme i andre innvandrerfamilier. Barnehagen en svært
viktig arena for inkludering og integrering, men kan bli nedprioritert på grunn av økonomi. Åpen barnehage i familiesenter eksempel på vellykket
tiltak som med noe tilrettelegging når fram til alle, også innvandrere
Familiesenter/ SLT : Dette fungerer bra i dag.
Analyse : Her følger vi godt opp
Hvilket system har kommunen for å vurdere og fange opp barn og unge som trenger ekstra oppfølging i barnehage og skole?
Bhg – tiltaksplaner, tverrfaglig team, tett foreldre samarbeid i den enkelte bhg
Biblioteket: Via pedagogene
PPT: Tett samarbeid mellom barnehage, skole og PPT
Skole: HVERT BARN HAR EN KONTAKTLÆRER. Hver skole har en PP-medarbeider tilknyttet skolen
Flyktningekontoret: Skal ivaretas av familiesenter, barnehage og skole
Familiesenter/SLT : De vedtatte rutinene i oppvekstprosjektet, samt rutinehåndbok i skole, og revisjon på gang i barnehage. Nye rutiner i skole
.vedr. fravær – hvordan er erfaringene med disse? Tverrfaglige team , på den enkelte skole og i familiesentrene – her er det behov for rydding

Side 29

Analyse : Rutiner har vi , men brukes de – og hvordan effekt har de ?Noe ryddearbeid trengs også.
Hvordan fanger kommunen opp barn som ikke har barnehageplass, men som likevel kan ha behov for ekstra oppfølging?
Bhg – helsesøster oppgave
Biblioteket : Via familiesentrene
PPT: Helsestasjon er viktig, åpen barnehage og andre tilbud i familiesentrene
Familiesenter /SLT : Via familiesentrene

Analyse : ?
Hvordan sørger kommunen for at alle skolene har handlingsplaner som sikrer elevenes rettigheter etter §9a-1 i
Opplæringsloven om et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring – herunder også handlingsplan
mot mobbing?
PPT: Rektor har ansvar for at slike planer foreligger
Skole: Grunnskolekontoret fører tilsyn med skolen. Fylkesmannen fører også tilsyn og har i 2011 hatt fokus på akkurat § 9A. Som oppfølging på
dette blir dette drøftet på rektormøte. Videre har kommunen underskrevet mobbemanifest og fokus på digitalmobbing.
Familiesenter /SLT : Ved tilsynsrunder, og sjekking på trivselsplaner, og hva de gjør med mobbing. Alle skoler har dette, samt at de skal følge
opp elevundersøkelsene. Videre oppfølgingsrutiner ved fravær ved skolen og rutiner for å følge opp dette systematisk.
Analyse : Tilsynsrapportene fra skolene følges opp av grunnskolekontoret i en tilstandsrapport. Ulik utvikling ved ulike skoler. Se også
ungdomssrådets innspill under neste punkt.
Hvilke tiltak har kommunen for å sikre at elevene fullfører videregående opplæring?

Ungdomsrådet: Hva mangler vi i Bodø Kommune som gjør at ungdommer velger å droppe ut av vgs?
•
Ungdommene har for lite kunnskap om de forskjellige læringsmetodene som finnes. Vi behøver å kurse lærere i flere metoder som de kan
videreføre til elevene, slik at skolen blir mindre ensidig for ungdommer som krever variasjon i hverdagen.
•
Elev- og foreldresamtaler er veldig viktig slik at eleven føler den blir fulgt opp. Det burde være strengere rammer for hvordan disse skal
gjennomføres. F.eks. en kontroll på at alle lærerne gjennomfører den pålagte samtalen.
•
Det må fokuseres mer den psykiske helsen til eleven, det er lettere for eleven å lære om han/hun er sikker på seg selv og har et godt
arbeidsmiljø rundt seg.
Eksempler på en øvelse som kan gi mer selvtillit er selvforsvars kurs pålagt i pensumet til kroppsøvingen.
•
Energien til elevene går til spille. Alt for mye av undervisningen går i at lærer står å foreleser for elevene, mens de sitter i ro hele dagen.
Det er viktig å delta selv, og være med å bestemme i læringsprosessen. Mange lærere velger kun skriftlige prøver siden det kan være lettere for
dem. Det kan være en ide og pålegge muntlige prøver/framlegg slik at alle kan være med.
Noen er bedre muntlig enn skriftlig, dette må tas hensyn til.
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•
Kroppsøvingsfaget har gått over til kun å bry seg om hvor god man er i enkelte aktiviteter. Det tas ikke hensyn til hvor mye man prøver,
hvor mye man motiverer andre og slev er deltaker i timene. Flere velger å droppe faget fordi de føler de aldri kan nå opp til karakteren de
fortjener. Alle kan ikke være god i sportslige aktiviteter. Jeg vet, som elev på vgs selv, at flere har gitt opp faget, og kan ende opp uten karakter.
Dette kan føre til at man ikke får vitnemål og når man vet det, velger man heller å droppe ut.
Jeg tror det viktigste vi kan gjøre for å motivere flere elever i dag, er å gjøre noe med hvordan karakterskalaen i kroppsøvingsfaget er.
Det er også viktig å sørge for at den psykiske helsen og energinivået til elevene taes vare på. Dette kan vi gjøre gjennom fokus på elevsamtaler,
der lærer får mer kunnskap om elevene som gjør at det er lettere å tilpasse undervisningen. Det er også viktig å sette av timer/ dager i året der man
fokuserer kun på dette og belærer elever i hvem de kan kontakte om de har det vanskelig. Mange sliter i ungdomstiden med forskjellige
problemer, om vi sørger for å se disse elevene og ta tak i saken tidlig kan det føre til større ønske om å gå på skole og lære.
Barneverntjenesten Vi er samarbeidspartner i enkeltsaker

PPT: Tett samarbeid grunnskole og videregående skole, gjerne i samarbeid med PPT. Overgangsrutiner
Skole : Bl.a samarbeide med Bodø Næringsforum , NY GIV-prosjektet.
Familiesenter /SLT : Nye rutiner for å følge opp fravær i grunnskolen fra 1.klasse av. Innsatsteam i skolen, gode overgangsrutiner, flere prosjekt
som omhandler dette, ekstratilbud på Bratten, foreldrekurs, karrieresamtale, overgangsmøter, ung og rus, hybelstua, helsestasjon for ungdom,
felles ansvar, konfliktrådet og NY GIV-prosjektet.

Mangfoldsprosjektet: Skal stimulere til utvikling av migrasjonspedagogiske tiltak innenfor skolens ordinære rammer. Behov for
kompetanseutvikling, blir ivaretatt av Grunnskolekontoret.
Analyse : Ut fra ungdomsrådets betraktninger så er det et utviklingspotensiale i den ordinære skolen i forhold til mestring og læring
Er det her vi skal legge hovedvekten framover ?
Hvilke planer har kommunen for å håndtere krisesituasjoner i barnehager og skoler?
Bhg – kriseteamet og interne kriseplaner i den enkelte bhg
Biblioteket : Egen kriseplan
PPT: Kommunens kriseteam, i tillegg skal alle enheter ha egne kriseplaner
Skole: Det er sikret at skolene alltid har en ansvarlig når f.eks rektor er borte på skolen. Ellers avhengig av type krisetype , f.eks branninstruks,
kriseteam etc.
Familiesenter/SLT : Gode planer på hver barnehage og skole samt et kommunalt kriseteam.
Analyse : Planene er på plass
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Art 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.

Hvordan sikrer kommunen at alle barn får muligheter til å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet?
Biblioteket : Som i art.27
PPT: Gjennom barnehage og skole
Skolen : Vi har et flott arbeide i kulturskolen – som er en kjerne i dette arbeidet.
Flyktningekontoret: Som nevnt planlagt “aktiv fritid for alle barn og unge” Ikke iverksatt, men med siktemål om å sette
innvandrer,/flyktningefa,ilier i stand til å delta i fritidsaktiviteter.

Mangfoldsprosjektet: Skal stimulere til fokus alle innvandringskategorier i evt. ”aktiv fritid for alle barn og unge”
Familiesenter/SLT : Ved lett tilgang , kulturkort for ungdom, Bratten aktivitetspark, STIMULI, storbytiltak gjennom BLD for barn og unge som
ikke har råd eller tilgang på tilbud.
Barnevernet : Følger opp barn som er tilmeldt tjenesten i forhold til deres behov.
Kultur: Idrett/friluft/nærmiljø: Kan ikke “sikre” alle barns muligheter innenfor alle mulige områder. Mange tilbud er gratis/billig.
Analyse : Viktig å få prosjektet “aktiv fritid for alle barn og unge i gang” . Vi har spesielt en utfordring i forhold til innvandrerbarn og unge.
Hvordan arbeider kommunen med tilrettelegging og tiltak som sikrer barns rett til lek og fysisk aktivitet ut fra sine
forutsetninger?
PPT: Har en plan for opprusting av lekeplasser, vet ikke om planen følges. Ellers er det tilbud i skole og barnehage. Også samarbeid med
fysioterapaut
Skole : Videndeling blant rektorer om hvordan fysisk aktivitet kan praktiseres / tema på SFO-møter /gode uteområder / tilsynsbesøk
Kommunalteknisk avdeling: Krav og retningslinjer om universell utforming og til leke og uteoppholdsområder i kommuneplanen, og
kommunalteknisk forskrift for utforming av lekeplasser.
Familiesenter/SLT : Usikker på om disse planene for uteområde på barnehage og skole er finansierte, og hvordan disse områdene ivaretas
/holdes vedlike ?
Kultur: Idrett/friluft/nærmiljø: Kommunen bygger og utvikler lekeplasser, nærmiljøanlegg og friluftslivstilrettelegginger. Har en plan for
opprusting av lekeplasser. Gode tilskuddsordninger for å stimulere til lokalt initiativ til bygging/vedlikehold av billige anlegg i nærområdet.
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Analyse : Trengs det å klargjøre ansvarsområder eller fungerer dette tilfredsstillende ?
Hvilke systemer har kommunen for å fange opp barn med ekstra behov slik at de får delta i fritidsaktiviteter og kulturliv?
PPT: Det fanges vel helst opp i barnehage og skole, dersom det fanges opp
Familiesenter/SLT : Basis kafe , tiltak på Bratten , Aktiv hverdag , tiltak på Gimle.
Barneverntjenesten: Følger opp barn som er tilmeldt tjenesten i forhold til behov.
Analyse : Besvart tidligere
Hvilke tilbud har kommunen som sikrer alle barn muligheter for lek og fritidsaktiviteter utenom skole- og barnehageåret?
Biblioteket :Fellesaktiviteter innen idrett, lag og foreninger.
PPT: Sommer sammen og sommer SFO
Barnevernet: Tilbyr aktiviteter gjennom Røde Kors og andre frivillige lag og organisasjoner – gratis.
Familiesenter /SLT : Sommer sammen / ulike arrangement i forbindelse med idrett og kultur, tiltak gjennom storbymidlene f.eks mandagstreffet
for ungdom i glasshuset.
Kultur: Idrett/friluft/nærmiljø: åpne utendørsanlegg tilgjengelig for allmenheten.
Analyse : Det er en del organiserte tilbud og tiltak.
Hvordan ivaretas barns rett til hvile og fritid?
Biblioteket:En sak mellom foreldre, barnehage og skole
Barnevernet: I enkeltsaker følger vi opp barn som bl.a har store omsorgsoppgaver i hjemmet og som blir belastet med mye ansvar.
Barneverntjenesten følger opp i forhold til å sette grenser for dette og fi råd og veiledning til familier.
Familiesenter/SLT: Veiledning gis på dette området i familiesentrenes åpne barnehager og helsestasjon ved oppdaget behov, og i de tverrfaglige
teamene. Barn som pårørende får gjerne et ekstra ansvar. Her følger vi nå opp med å ha lagt til rette for at disse barnas behov meldes til
Mørkved familiesenter fra legene, og derfra følges opp med tiltak. Ellers foretar oppfølgingstjenesten for rus og psykiatri en registrering som
videreformidles til familiesentret til oppfølging der de ikke selv følger opp.
Analyse : Vi er i gang med å se spesielt på barn som pårørende og deres situasjon , men her skulle vi kanskje ha hørt med f.eks de unge selv?
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