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Barneverntjenesten
Fagutvikling, kvalitet og kompetanse i barneverntjenesten i Haugesund
Alle ansatte i barneverntjenesten skal tilby best mulig hjelp til barn som trenger
beskyttelse. Kvalitet i barnevernsarbeid får man når faglig kompetanse
kombineres med faglig støtte og veiledning, tydelige faglige standarder og
prosedyrer, en organisasjonskultur som sikrer trivsel og stabilitet, og en bevisst
og reflekterende praksis hvor verdier og holdninger ikke er noe man finner i
serviceerklæringer, men i hvert møte med barn og deres familier.
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Forord
Arbeidet med å utarbeide denne planen for fagutvikling, kvalitet og kompetanse ble initiert av
barnevernleder høsten 2015. Det var nå behov for ny og oppdatert fag- og utviklingsplan for
barneverntjenesten, og det ble oppnevnt en arbeidsgruppe som skulle utforme en slik plan.
Barneverntjenestenes arbeid har vært i søkelyset den senere tid – det har vært rettet kritiske blikk
og debattinnlegg mot barneverntjenestenes inngripen og vurderinger. Departement, politikere og
sakkyndige fremhever alle at satsing på kompetanse er ett av de viktigste tiltakene for å møte disse
utfordringene. Dette fordrer også av oss at vi kan kommunisere hva vi gjør og hvorfor vi gjør det,
på en tydelig og forståelig måte. På den måten skaper vi tillit og kan ivareta vårt samfunnsoppdrag
som er å beskytte barn.
Arbeidsgruppen valgte å søke tilbakemeldinger fra ansatte for å få helhetlig bilde av hva en tenker
er kvalitet i barnevernsarbeid. Alle ansatte i tjenesten ble oppfordret til å svare på to spørsmål:
«hva betyr kvalitet i barnevernsarbeid for deg» og «nevn minst tre faktorer som må være tilstede
for at du skal bidra til denne kvaliteten»
Tilbakemeldingene fra de ansatte ble bearbeidet og sortert – og innspillene f ordelte seg innenfor
fem hovedkategorier; faglig kompetanse, faglig støtte og veiledning, standarder og prosedyrer,
verdier og holdninger, og organisasjonskultur. Både i innhold og på tiltakssiden ser vi at disse
kategoriene overlapper hverandre. For å gjøre mål, strukturer og aktiviteter mer tydelige, har vi
likevel valgt å holde på denne inndelingen i vår plan. Arbeidsgruppen kastet ett blikk bakover på
tidligere planer som er utarbeidet, laget en oversikt på de tiltak og strukturer vi allerede har i vår
tjeneste knyttet til disse kategoriene, samt sjekket opp status og kunnskapsgrunnlag på ulike felt.
Arbeidsgruppen har vært særlig opptatt av implementering. All opplæring og kompetansehevende
tiltak vil ha best effekt dersom vi sørger for en implementeringsstruktur som sikrer bevisst og integrert
bruk av den kompetanse vi tilfører den enkelte ansatt, slik at opplæringer og kunnskap viser igjen i
den daglige fagutøvelse. Opplæring må følges av repetisjon, vedlikehold og
videreutviklingsaktiviteter. Resultatet av dette arbeidet finnes nå i denne planen, som skal være
styrende for barneverntjenestens arbeid med fagutvikling og kompetanse for perioden 2017-2022.
Arbeidsgruppen har bestått av fagansvarlig Tove Hågenvik, Owe Myklebust, Bente Styve Pettersen
og Marianne Hammer. Gruppen har hatt månedlige arbeidsmøter, supplert med individuelt arbeid
mellom samlingene, og nå til slutt 4 dagers prosjektuke for å ferdigstille arbeidet med planen.

Haugesund 18.10.2016

Tove Hågenvik
Fagansvarlig
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1. Kvalitetsdimensjonene

– BRA BARNEVERN

Kvalitet i barneverntjenestens arbeid omfatter mer enn at de ansatte skal ha en viss faglig kunnskap.
Kvaliteten på tjenester som ytes og beslutninger som tas, handler om faglig grunnkompetanse og
grep som gjøres for å sikre at ansatte kan bruke sin fagkompetanse, og tilegne seg ny kunnskap.
Standarder for god praksis og prosedyrer for å håndtere uønskede hendelser er en del av dette
grunnlaget. Det samme er faglig støtte og veiledning; all aktivitet vi gjør for å sikre at den enkelte
ansatte er i stand til å ivareta sine oppgaver. Fagutøvelse og oppgaveløsning foregår innenfor
rammene av en organisasjon, hvor måten vi samhandler med hverandre, brukere og
samarbeidspartnere på, enten kan fremme eller hemme kvaliteten på arbeidet. Hvilke personlige
verdier og holdninger vi har, setter også sitt preg på hvordan den enkelte utøvers faglige
kompetanse anvendes – og påvirker hvordan ny kunnskap forstås. Alle disse dimensjonene er
overlappende – og påvirker hverandre. Det er med denne helhetlige forståelsen vi kan ha ett bevisst
forhold til alle sidene ved kvalitet i arbeidet – og dermed søke å sette inn tiltak som sikrer et godt
barnevern som beskytter barn.
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2. Faglig kompetanse
a. Mål setting
Ansatte i barneverntjenesten skal ha en felles faglig plattform som gjør en i stand til å følge lovkravene
vi finner i lov om barneverntjenester. Vi kan tenke oss at kompetanse består av to hovedingredienser;
kunnskap og ferdigheter. Den faglige plattformen må derfor inneholde elementer av begge, og
inneholder følgende grunnkompetanse:
-

Kunnskap om barns utvikling og forhold som påvirker denne
Kunnskap om utredning og kartlegging av omsorgssvikt.
Kompetansen til å ha målrettede samtaler med barn
Kunnskap og kompetanse for arbeid med vold i nære relasjoner
Gode kommunikasjons- og prosessferdigheter, inkludert kompetanse på metoden
motiverende intervju - MI
Kompetanse og forståelse for traumesensitiv tilnærming
Kompetanse til å utøve kultursensitivt barnevern
Kompetanse til fagutøvelse innenfor det juridiske rammeverket.

Teoretisk grunnlag:
Barnevernets arbeid baserer seg på en kunnskap om barns utvikling (Eriksson) og hvordan denne
påvirkes positivt og negativt av ulike betingelser i de systemene barnet og omsorgspersonene inngår
i (Bronfenbrenner). Vi vet at en av de viktigste faktorene i barnets utvikling, er avhengig av hvordan
foreldrene klarer å lage en trygg og stabil ramme f or barnets utvikling (Bowlby).
Hva det vil det så si å være gode foreldre? Barneverntjenesten arbeider ut fra at det er noen
fellestrekk i det å være foreldre på en måte som støtter barnets utvikling (Killen og Kvello), og at det
er viktig å hjelpe slik at disse elementene i størst mulig grad er tilstede i den omsorgen barna får fra
sine foreldre. Barneverntjenesten må ha inngående kjennskap til hva disse foreldreferdighetene er –
og hva som påvirker disse ferdighetene positivt og negativt.
Vi ser at det er viktig å ha kunnskap om hvordan belastninger i foreldrenes liv påvirker foreldrenes
evne til å gi god omsorg til barna. Når barn lever med omsorgssvikt eller blir krenket fysisk eller
psykisk, kan det bli store skader på barnets utvikling, og det er derfor viktig at alle ansatte kjenner
igjen tegnene på traumatisering og vet hva en skal gjøre for å hjelpe. Vi må ha grundig kunnskap om
hvordan det å leve med vold i familien påvirker barn. Vi møter også foreldre og familier fra ulike
kulturer; med ulik erfaringsbakgrunn og med ulik forståelse av hva foreldreskap innebærer. Det er
derfor nødvendig at vi har kompetanse til også å ha denne dimensjonen med oss når vi skal vurdere
i hvilken grad og på hvilken måte foreldrene trenger hjelp til å gi barna trygge rammer for sin
utvikling.
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Barneverntjenesten i Haugesund har valgt å bruke ICS-modellen (Integrated Childrens System) for å
visualisere og systematisere den faglige tilnærmingen i det praktiske arbeidet. I denne figuren kan vi
få frem hvilke utviklingsområder hos barnet som er utsatt, hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer som
finnes hos barnet eller omgivelsene – og samtidig synliggjøre hvor vi mener det er nødvendig å sette
inn tiltak for å få til positiv utvikling hos barnet, familiesituasjonen og øvrige arenaer barnet og
familien befinner seg på.
Barnevernfaglige vurderinger er komplekse vurderinger – hvor ulik type kunnskap (fagkunnskap,
erfaringskunnskap og brukerkunnskap) skal kombineres med juridisk forvaltningskompetanse og etiske
vurderinger – årsakssammenhenger er sammensatte og uklare – og
At vi i størst mulig grad kan få til en felles forståelse sammen med familien om hva som er viktig for
at barna skal ha det bra og utvikle seg positivt, har stor betydning for i hvilken grad vi klarer å tilby
ett barnevern som beskytter og hjelper barn.
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b. Struktur for faglig opplærings- og vedlikeholdsplan
Den faglige opplærings- og vedlikeholdsplanen inneholder en oversikt over faglig grunnpensum
som det forventes at den ansatte setter seg inn i og kjenner til. Videre innebærer det en oversikt
over hvilken opplæring som vil bli gitt i emnet; eksternt eller ved internopplæring, samt plan og
omfang av vedlikeholdsaktiviteter pr år. Både opplæringsform og omfang, og vedlikeholdsform
og omfang kan bli justert underveis, dette vil komme frem av den årlige aktivitetsoversikten.

Emne

Litteratur

Opplæring

Vedlikehold
(årlig)

Utredning av
omsorgssvikt

«Barn i risiko» (Øyvind Kvello) Delta på grunnkursmoduler
«Sveket» (Kari Killen)

(pr dato i regi av Stavanger
kommune)

Samtaler med
barn

Kompendium

Internopplæring årlig

Vold i nære
relasjoner

Barn som lever med vold i
familien (Heltne/ Steinsvåg)

Intern utarbeidelse av faglig
standard og praksis ila
2020

1 x ½ dag

MI

Grunnbok og hefte

Grunnkurs

2 x ½ dag
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3 x ½ dag
internopplæring

2 x ½ dag

(alle ansatte skal ha denne
opplæringen)
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Emne

Litteratur

Opplæring

Vedlikehold
(årlig)

Traumebevisst tilnærming

Opplæring fra RVTS

1 x ½ dag

2018

Kultursensitivt barnevern

Opplæring fra RVTS

1 x ½ dag

2018

Verktøyskap

Kompendium

Fellesundervisning
/stasjonsundervisning

1 x ½ dag

Kommunikasjon og
prosessferdigheter:

Kompendium

3 x ½ dag
opplæring

1 x halv dag

Kontaktetablering,
relasjonsbygging,
strukturere samarbeidet,
hjemmebesøk/møteledelse
Juridisk rammeverk
(taushetsplikt, innsynsrett,
partsrettigheter, endringer
i lovverk/praksis,

Saksbehandling i
barneverntjenesten

1 x ½ dag
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3. Faglig støtte og veiledning
a. Mål setting
Barnevernsarbeiderne står overfor store følelsesmessige, holdningsmessige, så vel som intellektuelle
utfordringer, som innebærer et utall av faglige, etiske og juridiske dilemmaer. Målsetting for
barneverntjenestens arbeid med faglig støtte og veiledning er å heve kompetansen hos den enkelte, sikre
at saksbehandlerne blir trygge på rollen sin, faglig kvalitetssikring i forhold til den enkeltes utøvelse av
faglig skjønn og beslutninger, og for å sikre kontinuitet og forebygge fravær.
I barneverntjenesten i Haugesund har en vurdert at en bevisst satsning på f aglig veiledning over år, er
nøkkelen til å kunne utvikle god personlig kompetanse. Det vektlegges at veiledningen tilpasses hvor den
enkelte medarbeider befinner seg i sin egen utvikling og læreprosess.
I barnevernsarbeidet vil faglig støtte som regel inneholde to element: veiledning som skal fremme refleksjon
og faglig utvikling hos den enkelte ansatte, samt kvalitetssikrede beslutninger knyttet til videre arbeid i
saken. Det er viktig at veiledning gir muligheter for refleksjon over problemstillinger i sakene og stimulerer
den enkelte barnevernsarbeider til å reflektere over konsekvensene av ulike alternative løsninger, uten at
samtalen blir preget av beslutning. Samtidig vil det i den saksorienterte veiledningen være forventet og
nødvendig at det gis råd og klare svar på problemstillinger som blir tatt opp.
Som veileder i saksorientert veiledning har en sammen med barnevernsleder ansvar for de beslutningene
som tas i sakene til den enkelte barnevernarbeider, samt ansvar for de administrative kravene som for
eksempel når det gjelder framdrift, tidsfrister, rettssikkerhet og andre formelle krav.
Innenfor de arbeidsoppgavene vi står overfor stilles det store krav til personlig kompetanse, evne til
refleksjon og forståelse. Det er derfor viktig at den enkelte tilbys en strukturert veiledning, hvor det er satt
av fast tid regelmessig. Veiledning skal være et rom hvor en tar seg tid til å reflektere over egne vurderinger
og handlinger, nettopp fordi barneverntjenesten kan foreta store inngrep i den enkelte families liv. Gjennom
refleksjon over handling og bearbeiding av erfaringer gis det mulighet for bevisstgjøring, ny læring,
trygghet og utvikling i rollen som barnevernarbeider.
b. Strukturer for arbeid med faglig støtte og veiledning
I barneverntjenesten i Haugesund har alle kontaktpersoner, familieveiledere, teamansvarlige og
avdelingsledere strukturert og obligatorisk veiledning.
-

Alle ansatte kontaktpersoner eller familieveiledere har obligatorisk individuell veiledning, samt
gruppeveiledning i teamene/ avdelingene.
Nyansatte skal ha ukentlig, individuell veiledning.
Avdelingslederne og teamansvarlige har kollegaveiledning i gruppe med fagansvarlig som
koordinator en gang i måneden.

I tillegg til at nyansatte har ukentlig veiledning hos teamansvarlig eller avdelingsleder, skal det også gis en
opplæring som skal sikre at den enkelte settes i stand til å ivareta alle oppgavene som ligger til stillingen.
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Vi har valgt å kalle opplæringen for «ny i barnevernet – NIB». Rollen som kontaktperson er sammensatt:
oppgavene er mange og tidspresset er stort, det er derfor viktig å skape en grundig kjennskap til hva som
forventes – og hjelp til å se hvordan en best kan fylle rollen.
Denne opplæringsplanen finner en i elektronisk håndbok på TEAMSog presiserer hvordan og hvem som skal
gi opplæringen. Opplæringen omhandler gode arbeidsrutiner for å følge lovkrav, gjennomføring av
kjerneoppgaver som hjemmebesøk, ansvarsgruppemøter, og grunnleggende faglige standarder og rutiner.

4. Standarder og prosedyrer
a. Målsetting
Barneverntjenesten skal ha en funksjonell oversikt over faglig standard i ulike faser i arbeidet. Det skal være
lett å finne sjekklister og beskrivelser for hvordan kjerneoppgavene i arbeidet skal utføres. Prosedyrer ved
uventede og uønskede hendelser skal være lett tilgjengelig og kjent for alle ansatte.

b. Struktur for standarder, rutinebeskrivelser og prosedyrer
Rutinebeskrivelser som følger opp lovkrav til forsvarlig arbeid finnes i RISK. Faglige standarder, sjekklister
og verktøy for hele arbeidsprosessen er tilgjengelig i TEAMS. Den digitale håndboken oppdateres og
tilpasses det mandatet barneverntjenesten til enhver tid har.
Vi skal ha ett felles sett med kartleggingsverktøy (obligatorisk og valgfrie), vi skal bruke de samme
nettverkskartene og ICS-modellen for systematisering og analyse av informasjon, slik at det er gjenkjennelig
for både barn og familier, kontaktpersoner og familieveiledere.t
Håndboken i TEAMS har følgende struktur:

Bra barnev ern beskytter barn
- håndbok -

Håndboken er delt inn i disse kanalene:

Faglig
kompetanse

Faglige
standarder
og
prosedyrer

Faglig støtte
og
veiledning

Organisasjons
-kultur

Verdier og
holdninger

Under hver av kvalitetsdimensjonene vil en finne nødvendig informasjon knyttet til respektivt område.
Målsettingen er at informasjon og støtte skal være lett tilgjengelig og dynamisk.
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Eksempel på struktur under «Faglige standarder og prosedyrer»:

Under hvert av disse elementene i arbeidsprosessen skal en finne:
-

Faglig standard
Sjekklister

I tillegg til disse boksene som følger arbeidsprosessen i lovgivningen, vil det være samlet oversikt for
familieveiledning og en felles verktøykasse.
Verktøykasse
Familieveiledning

Kartlegging
Maler
Samtalev erktøy
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5. Verdier og holdninger
a. Mål setting
I alle møter med barn og familier, samarbeidspartnere og kollegaer, har vi med oss ett sett verdier og
holdninger som er med på å prege hvert enkelt møte, hver relasjon, hver vurdering og beslutning. I
barneverntjenesten har vi som mål at kommunens overordnede visjon om å være en åpen, ærlig, raus og
troverdig kommune skal forenes med fagetiske verdier som respekt, ydmykhet og likeverd. Barnas
kunnskap om egen livssituasjon skal tas på alvor og være synlig i vurderinger og beslutninger som tas. Alle
de ansatte i barneverntjenesten har i samarbeid utviklet en verdimessig serviceerklæring i form av
barnevernsarbeideren «Amanda», som har som mål å konkretisere hvordan verdiene vi ønsker å
representere viser seg i praksis.

b. Struktur for arbeid med verdier og holdninger
For at etiske verdier og prinsipp ikke skal være noe vi tror vi har, eller noe vi tar frem i festtaler eller
årsrapporter, må verdiene operasjonaliseres og bli mulig å kjenne igjen i hverdagen; i møte med barnet og
familiene, i samarbeidet med kollegaer, og i skriftlig dokumentasjon. Arbeid med holdninger krever
reflekterende prosesser som kan fungere som lyskastere inn mot ett område hvor det oftest er en blanding
av hva vi tror vi står for, hva vi ønsker å stå for og mer eller mindre bevisste meninger og holdninger som vi
kanskje ikke helt vil vedkjenne oss.
Å arbeide med holdninger er å arbeide med blindsoner, og dette krever aktiv og åpen deltakelse fra den
enkelte ansatte innenfor trygge rammer. Veiledningsrommet er en viktig arena for arbeid med verdier og
holdninger.
Vi har valgt å bruke «kritisk refleksjon» som systemisk tilnærming for bevisstgjøring knyttet til verdier,
holdninger og kunnskapssyn.
I tillegg skal ansatte i barneverntjenesten også arbeide eksplisitt med verdier og holdninger på en årlig
verdi-dag. Denne dagen skal verdier og holdninger operasjonaliseres; hvordan ser vi at det vi gjør i våre
daglige aktiviteter er preget av de verdiene vi ønsker å ha?Vi skal arbeide med hva vi gjør når vi oppdager
at vi ikke lever opp til disse verdiene, og hvordan vi skal hjelpe hverandre å etterleve dette i en krevende
hverdag.
Sammen med brukerundersøkelser, systematisk bruk av tilbakemeldinger fra barn og familier,
samarbeidspartnere og ansatte skal dette sikre at vi er der vi ønsker å være i møte med den enkelte.
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Organisasjonskultur
a. Mål setting

Barneverntjenesten i Haugesund skal ha en tydelig organisasjon, hvor det kommer klart frem hvem som
har ansvar for hva, og hva som forventes av den enkelte i organisasjonen. Vi skal ha ett godt
psykososialt arbeidsmiljø som fremmer trygghet til å utføre arbeidsoppgavene, forebygger fravær og
turnover, og hvor de ansatte kjenner lojalitet til det som blir bestemt og forpliktelse til å jobbe mot felles
faglig mål.
Målet for organisasjonskulturarbeidet i barneverntjenesten er at hver enkelt ansatt kan si:
- dette er ett godt sted å jobbe, til tross for vanskelige arbeidsoppgaver,
- jeg får brukt og utviklet min kompetanse, til tross for tidspress og stor arbeidsbelastning,
- vi gjør sammen ett faglig godt arbeid som hjelper barn
Denne målsettingen skal evalueres og justeres under den årlige organisasjonskulturdagen – og følges
opp av HMS-gruppa.

b. Struktur for arbeid med organisasjonskultur
Når vi skal arbeide med organisasjonskultur må vi forholde oss til det som skjer i feltet mellom den
formelle og definerte organisasjonen på organisasjonskartet, i funksjonsbeskrivelser og
oppgavefordeling – og det som skjer mellom ansatte, og det som står «skrevet på veggen» med mer
eller mindre usynlig skrift.
Organisasjonskultur er tilstede hele tiden – og er kanskje også i stadig endring. For at vi skal ha ett
våkent forhold til hva som er viktig for oss, settes organisasjonskultur på agendaen på en årlig temadag
hvor vi tar ett blikk på oss selv, hva vi har oppnådd i året som gikk og hvor vi vil i året som kommer.
Ansvaret for organisasjonskulturen er videre fordelt på flere:
-

-

-
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Det er ett lederansvar å definere og legge til rette f or å nå denne målsettingen: gjennom HMSarbeid, medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser. En årlig organisasjonskulturdag
vil være med på å sikre grunnlaget for ett arbeidsmiljø som fremmer faglig godt
barnevernsarbeid.
Den enkelte ansattes ansvar er å bidra i arbeidet med organisasjonskulturen med å være
tydelig på hva en som ansatt har behov for og hva en kan bidra med.
Verneombudet skal påse at arbeidsmiljølovens bestemmelser blir fulgt og være ett bindeledd
mellom arbeidsgiver og de ansatte. Verneombudet kan ta opp saker på eget initiativ eller på
vegne av de ansatte.
Miljøgruppa har fått mandat som trivselsledere f or å fremme trygghet og fellesskap på
arbeidsplassen.

Bra barnevern beskytter barn

7. Implementering og arbeidet med fag- og kompetanseplan i
barneverntjenesten
Kunnskap og kompetanse er knyttet til enkeltpersoner. Organisasjonen kan bare si noe om hvilken
kompetanse en ønsker at de ansatte skal ha eller tilegne seg underveis, og kan legge til rette for at de
ansatte får tilført ny kunnskap, øvelse i benytte denne og videreutvikle ny praksis.
Implementering av ny kunnskap og kompetanse forutsetter ifølge Dean L. Fixen høy grad av
implementeringskvalitet. Implementeringskvalitet består av programintegritet (programmet/metodene må
formidles slik de opprinnelig ble prøvd ut og sikre at det etableres i organisasjonen med de
rammebetingelser og ressurser som er nødvendige) og metodeintegritet (utøvelsen av
programmet/metodene må være i samsvar med de faglige prinsippene som er beskrevet)
Videre er Fixen opptatt av implementeringsdrivkrefter. For å lykkes med implementering må en ha fokus
på følgende områder:
-

Kompetanse (rekruttering, opplæring, veiledning)
Organisasjon (tilrettelegging for å sikre at de ansatte kan ta i bruk den nye kunnskapen)
Lederskap (implementeringens grunnmur)

For at ny kunnskap og ferdigheter skal bli integrert hos den enkelte ansatte, må det være en konkret plan
for opplæring og vedlikehold. Denne planen er forpliktende for alle parter:
-

organisasjonen har ansvar for å tilby og å gjennomføre opplæring og vedlikeholdsaktiviteter
den enkelte ansatte har plikt til å delta og bidra; være forberedt, aktiv og engasjert

Alle kan utarbeide gode planer – utfordringen ligger i å gjennomføre tiltakene planene inneholder. Faglig
kvalitet er i denne planen omformulert til konkrete aktiviteter og tiltak, som det vil være mulig å se om er
utført eller ikke.
Oppfølgingsansvaret for aktivitetsplanen er lagt til lederteam, som vil ha dette som fast punkt på ukentlig
ledermøte. Arbeidsgruppen som har utarbeidet denne fag- og utviklingsplanen, vil videreføre sitt arbeid i
form av monitorering og oppfølging av tiltakene og aktivitetene. Arbeidsgruppa omgjøres med dette til en
implementeringsgruppe som møtes til korte møter 3 ganger halvårlig – en av dem utvidet til halvdag for
evaluering/planlegging av neste år.
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8. Aktivitetsoversikt 2020/2021 – implementeringsplan
Fag/tema

Utredning av
omsorgssvikt

Opplæring

Vedlikehold

(inkludert
tidsbruk/omfang)

(repetisjon,

Ansvar

Hvem
deltar

avslutning

erfaringsutveksling
videreutvikling)

«Godt nok
foreldreskap»

Tidspunkt
oppstart/

Ragnhild

Arbeid med
foreldrekonflikter

03.03.20

Alle

Våren 2021

alle

Arbeid med vold og
overgrep i nære
relasjoner

«Det er vanskelig
nok med voksne»

Marianne

21.01.20

Alle mfl

Samtaler med barn

«Det er vanskelig
nok med voksne»

Marianne

21.01.20

Alle mfl

MI

Grunnopplæring

Ragnhild

29.09.20
30.09.20
17.11.20

Verktøyskap

Inn i nyansattpakke?

Våren 2021?

Nina

Våren 2021

Traumesensitiv
tilnærming

«Traumebevisste
voksne» - hvordan
veilede foreldre,
barnehage, skole

Kultursensitivt
barnevern

Kultursensitiv
tilnærming – gode
verktøy

Thomas og
Heidi

24.11.20

Juridisk kompetanse

Endringer i lovverk
+ aktuelle
problemstillinger

Wenke

09.06.20

Avdelingsspesifikke
fagutviklingsprosjekt

Internopplæring

5. Verdier og
holdninger

«Åpen – ærlig –
raus

alle

17.03.20

Generelle
kommunikasjon- og
prosess-ferdigheter

08.12.20

Vold og overgrep
Tiltaksvalg
Samværsvurdering

og troverdig»
-verdidag-
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Avhengig av
tema

1 hel dag i året

28.08.20

Alle ansatte

Bra barnevern beskytter barn

6. Organisasjonskultur

«Vi ser oss selv i
speilet-dagen»

1 hel dag i året

Marianne

04.02.20

Alle ansatte

Ledermøte ukentlig

Liv K

Lederteam

Oppfølging i
Implementeringsgruppe (IG)

Marianne

IG

-organisasjons-dag7. Implementering
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Fagutvikling, kvalitet og kompetanse i
barneverntjenesten i Haugesund

