
 

 

                               

 

                               Å snakke med barn, ungdom, foresatte og gravide  

                               om det som er  vanskelig 
 
 
 
Oppmerksomhetsplikt:  
Fordi ansatte i skolen og barnehagen har daglig kontakt med barna, skal de være oppmerksomme på forhold som 
kan føre til tiltak i barnevernet (opplæringsloven § 15-3 barnehageloven § 22).   
 
Les gjennom 
Nedenfor er det lenket til kvalitetssikrede nettressurser for gode samtaler med barn, unge og voksne om det som 
er vanskelig. Les kortinfo og velg den lenken som passer best til ditt formål. 
Undervisningsfilmer rettet mot ansatte i barnehager, skoler og hjelpetjenester kan du også finne her. 
 
https://snakkemedbarn.no/ 
Opplæringsprogram og samtaleverktøy 
Her kan du øve deg på å snakke med barn og unge ved mistanke om vold og overgrep, men også å gjennomføre 
samtaler om andre utfordrende tema med barn. (RTVS) 

 
https://www.korus-sor.no/samtaler-med-barn/ 
Gjennom seks korte filmer får du gode tips om hvordan legge grunnlaget for og gjennomføre spontane og 
planlagte samtaler med barn. (KoRus sør) 
 
https://www.korus-sor.no/verktoy/den-nodvendig-samtalen/   
Dette er en guide til en planlagt og godt forberedt samtale mellom profesjonelle og foreldre. Den tar utgangspunkt 
i en bekymring for et barn, basert på konkrete og systematiske observasjoner av barnet. (KoRus sør) 

 

https://dialogmodellen.no/  
Dialogmodellen: Dette dialogverktøyet skal hjelpe barnehager og foreldre å snakke om mobbing. Tilpasset 
barnehager, men nyttig for alle. Barnesamtalen og foreldresamtalen fra Dialogmodellen. (Samarbeidsprosjekt UiA, Sørlandet 

sykehus ABup, Kristiansand kommune, KS, Statsforvalter Agder) 

banking time pdf (statped.no) 

Hva er Banking time: Enkelt sagt handler det om den voksnes kvalitetstid i samvær med ett eller noen få barn. 
Målet er å styrke relasjonen, varmen og de følelsesmessige båndene mellom barnet og den voksne 
 
Hva er «Jeg Vet»?  

En kunnskapsbasert læringsressurs for alderstilpasset opplæring om vold, overgrep og mobbing i barnehager og 
skoler. – Skal bidra til et voldsforebyggende opplæringstilbud som fremmer livsmestring. (Bufdir i samarbeid med Udir, 

Helsedir. og læringsplattformen Salaby.no) 

 
Barn som pårørende 

https://www.barnespor.com/ Barnespor er laget for helsepersonell og andre fagpersoner, som jobber med 

foreldre, søsken, barn og unge. Her er nyttige verktøy i arbeidet med å følge opp barn som er pårørende til 

mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk sykdom. 
 
http://snakketoyet.no/ For å trygge voksne og barn når foreldre er syke- Gjennomfør opplæringen på nettsiden du 

velger 
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