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1.0 Bakgrunn
Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunnsog folkehelseproblem. I tillegg til de store konsekvensene for den enkelte,
har vold i nære relasjoner samfunnsøkonomiske kostnader i form av økt
behov for hjelpetiltak i skolen, psykisk og fysisk helsehjelp,
barneverntiltak, hjelp fra krisesenter, sosialhjelp og økte behov for
politiressurser. En samfunnsøkonomisk analyse fra desember 2012, anslår
at vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet mellom 4,5 og 6
milliarder kroner årlig.
Kilde; Regjeringen.no, rapport: «De samfunnsøkonomiske kostnadene av
vold i nære relasjoner»

2.0 Formålet med planen
 Tydeliggjøre plassering av det overordnede ansvaret for arbeid mot
vold i nære relasjoner
 Tydeliggjøre kommunens arbeid med vold i nære relasjoner på et
allment, selektivt og indikativt nivå.
 Bidra til at de ulike tjenestene i kommunen arbeider samordnet og
enhetlig for å forebygge og yte tidlig bistand i saker som omhandler
vold i nære relasjoner.

3.0 Definisjoner/begrepsavklaring
3.1 WHO definerer vold som:
"The intentional use of physical force or power, threatened or actual,
against oneself, another person, or against a group or community, that
either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death,
psychological harm, maldevelopment or deprivation." Denne definisjonen
har vært kritisert for bare å knytte vold til bruken av fysisk makt og trusler
om dette, og dermed ikke ta med psykisk trakassering og undertrykkelse
eller seksuelle overgrep. I en mer omfattende beskrivelse av hva
voldsbegrepet omfatter tar imidlertid WHO også med psykologiske og
seksuelle handlinger, og i tillegg også omsorgssvikt.
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Den norske psykologen Per Isdal har i boka «Meningen med volden» fra
2000 lansert en definisjon som ofte er brukt. Hans definisjon er som
følger:
«Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at
denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne
personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil»
(Isdal 2000).

3.2 Vold kan komme til uttrykk på ulike måter:
3.2.1 Fysisk vold:
- er enhver form for fysisk makt som gjennom at den smerter, skader,
skremmer og krenker, påvirker et annet menneske til å slutte å gjøre noe
det vil eller gjøre noe mot sin vilje.
3.2.2 Seksuell vold:
- er alle handlinger rettet mot en annens persons seksualitet, som gjennom
at de smerter, skader, skremmer eller krenker, får denne personen til å
gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.
3.2.3 Materiell vold:
- er alle handlinger rettet inn mot ting eller gjenstander, som gjennom at
de virker skremmende eller krenkende, påvirker andre til å gjøre noe mot
sin vilje eller slutte å gjøre noe de vil.
3.2.4 Psykisk vold:
- har et vidt spekter, og er alle måter å skade, skremme eller krenke på
som ikke er direkte fysiske i sin natur, eller måter å styre eller dominere
andre på ved hjelp av en bakenforliggende makt eller trussel.
3.2.5 Latent vold:
- er vold som virker i kraft av sin mulighet. Muligheten for vold styrer ens
adferd. I nære relasjoner der det har forekommet vold, kan den latente
volden utvikle seg til å bli den dominerende voldsformen.
3.2.6 Økonomisk vold:
- økonomisk vold kan være at noen kontrollerer økonomien til en annen,
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for eksempel ved å holde tilbake penger, eller tvinge eller lure andre til å
ta opp lån.

3.2.7 Kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og menneskehandel:
Tvangsekteskap;
- er forbudt ved norsk lov, det strider mot menneskerettighetene og
internasjonale konvensjoner Norge har sluttet seg til.
- innebærer at en eller begge av ektefellene ikke har reell mulighet til
å velge å forbli ugift, velge seg ut av en forlovelse eller inngått
ekteskap, eller velge partner på tvers av familiens ønsker uten å bli
utsatt for represalier.
Kjønnslemlestelse;
- er en fellesbetegnelse på ulike typer av inngrep på jenters eller
kvinners kjønnsorganer, som foretas av andre årsaker enn rent
medisinske.
- representerer alvorlige overgrep med store helsemessige og sosiale
konsekvenser for jentene som rammes og anses som omsorgssvikt.
Kilde: Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlig
begrensning av unges frihet
Nyttige lenker:
Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (eksternt nettsted) kan gi
deg råd og veiledning. Ta kontakt på e-post kompetanseteamet@bufdir.no eller telefon
(+47) 478 09 050.
Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (eksternt nettsted) kan
gi deg råd og veiledning. Ta kontakt på e-post info.tvangsekteskap@redcross.no eller
telefon (+47) 815 55 201

3.3 Vold i nære relasjoner:
I følge straffeloven (jfr. straffelovens § 219), er forståelsen av nære
relasjoner primært avgrenset til den vanlige kjernefamilien og rett
nedadgående eller oppadgående slektslinjer, men kan også omfatte
personer som inngår i husstanden eller som vedkommende har et
emosjonelt eller familiært forhold til.
Kilde: NKVTS
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3.4 Nøkkeltall og kjernekunnskap om vold mot barn:
o 21 % av ungdom som vokser opp i Norge i dag har opplevd fysisk vold
fra minst en forelder i løpet av oppveksten.
o 6 % av ungdommene har opplevd grov vold fra minst en forelder.
o 8 % har sett eller hørt en forelder bli utsatt for partnervold. Dette er
også psykisk vold mot barnet/ den unge.
o 13% har blitt utsatt for psykisk vold som trusler, ukontrollert kjefting,
blitt kalt udugelig, blitt oversett eller aktivt utelatt fra et fellesskap
o Fysisk vold deles gjerne opp i kategoriene mild og grov.
Hovedforskjellen mellom disse kategoriene er at volden som betegnes
som grov, har et større fysisk skadepotensial enn volden som betegnes
som mild. Det betyr ikke at den milde volden oppleves mindre alvorlig.
o Eksempler på grov vold er slag med knyttneve, gjenstand eller fått juling
o Eksempler på mild vold er ørefik, klaps med flat hånd eller dytting
o Den milde volden er mer tilfeldig fordelt mellom ulike grupper av
befolkningen.
o Dårlig økonomi gir forhøyet risiko for utsatthet, og dette gjelder både for
ungdom med norsk bakgrunn og ungdom med innvandrerbakgrunn.
o Innvandrerungdom er mest utsatt. Sammenliknet med 2007 har
omfanget gått ned. I 2015 hadde om lag en fjerdedel av ungdommer med
mor fra et ikke-vestlig land opplevd vold fra mor. For åtte år siden var
andelen om lag en tredjedel.
o For grov vold har det siden 2007 vært en nedgang i vold fra far, men ikke
mor. I 2015 har hele 19 % av de unge som har en mor med ikke-vestlig
bakgrunn, opplevd grov vold fra mor. Til sammenlikning er det 5 og 6 %
av de unge med mor oppvokst i Norge eller andre vestlige land som har
opplevd det samme.

3.5 Konsekvensene av å være utsatt for oppdragervold eller å
være vitne til vold i familien:
o Vi vet fra forskningen at klaps, på lik linje med kjeft, trusler og
ydmykelse, ikke fører noe godt med seg. Det har ingen positiv effekt og
påfører tvert imot mange barn en følelse av skam og krenkelse
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o Hva det enkelte barn opplever som vold avhenger av hvor ofte, hvor
lenge og i hvor stor grad de føler seg krenket
o Skammen og krenkelsen kan gi barnet et negativt selvbilde som videre
kan føre til redusert livskvalitet.
o Vi vet at vold også kan få konsekvenser for barns nevrologiske,
kognitive og emosjonelle utvikling. Barnet kan utvikle
tilknytningsproblemer, sosial tilbaketrekning, søvnvansker, lærevansker,
aggresjonsproblemer og angst. Andelen blant de som har vært utsatt for
vold som oppgir å ha sykdommer som astma, fibromyalgi og kronisk
bronkitt er også betydelig høyere.
o Vi vet at et barn som utsettes for én form for vold, gjerne utsettes for
flere.
o Psykisk vold er like skadelig som de mest alvorlige formene for fysisk
vold og seksuelle overgrep.
o Å være vitne til vold er én form for psykisk vold. Ser du at mor slår far
eller far slår mor er det like alvorlig for barnet som om det skulle bli slått
selv.
o Det finnes flere former for psykisk vold, og visse av dem kan det være
veldig vanskelige å oppdage (et blikk kan være nok). Det må forstås i
den konteksten det skjer i. Barnets egen opplevelse er den viktigste
o Vold kan brukes som ledd i oppdragelsen til å forme barnet etter
foreldrenes forståelsesformer og livsperspektiver.
o Selv om handlingene kan skje i beste mening og grunne i reelle
overbevisninger og livstro hos foreldrene, demper ikke gode intensjoner
skadene og konsekvensene dette kan få for barna.
o Der foreldres overbevisninger settes høyere i verdi enn det enkelte barns
behov og rett til selvbestemmelse, ytrings- og religionsfrihet, er
oppdragelse på vei til å bli vold.
o Dersom oppdragerstilen fører til at et barn justerer sin måte å handle på
i frykt for å bli utsatt for vold, vil oppdragerstilen potensielt være
skadelig for barnet
Du kan lese mer og se kildehenvisninger på:

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Vold_og_overgre
p_mot_barn/Barn_utsatt_for_vold_i_familien/
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4.0 Omfang
4.1 Nasjonalt
4.1.1 Anmeldte lovbrudd
I følge kriminalstatistikkens oversikt over anmeldte lovbrudd var det
23 600 personer som var utsatt for voldskriminalitet i Norge i 2013. Dette
er like mange som i 2012 og tilsvarer 4,7 voldsofre pr. 1000 innbyggere. I
alt 3 686 personer ble i 2013 registrert som ofre for ett eller flere
seksuallovbrudd, som er 121 flere enn året før. Av alle de registrerte
ofrene for seksuallovbrudd i 2013 var 86% kvinner.
Kriminalstatistikken viser kun omfanget av den anmeldte
voldskriminaliteten, og en antar at bare ca. en femtedel av all vold
anmeldes.
4.1.2 Befolkningsundersøkelser
Etter Statistisk Sentralbyrås nye standard ble det i 2016 anmeldt nærmere
35 000 tilfeller av vold og mishandling. Av disse var det nesten 20 000
anmeldte voldslovbrudd – som i all hovedsak dreier seg om fysisk vold.
De 12 300 registrerte kroppskrenkelsene representerte en økning på nesten
5 prosent fra 2015, mens de 2 200 anmeldelsene av den mer alvorlige
voldstypen kroppsskade var noen færre enn året før. I 2016 ble det
registrert 27 drap.
I 2016 førte de nesten 3 450 registrerte tilfellene av mishandling i nære
relasjoner til at trenden med en årlig økning i slike voldsanmeldelser ble
forlenget. Dette er 3,5 prosent flere enn året før, og i 2016 dreide dermed
hvert sjette anmeldte voldslovbrudd seg om mishandling i nære relasjoner.
Samlet sett bidro økningen i anmeldte kroppskrenkelser og mishandling i
nære relasjoner til at det ble registrert 4 prosent flere voldslovbrudd i 2016
enn året før.
Det ble også anmeldt 8 600 trusler, hvorav 328 er registrert som grove
trusler, i 2016. I tillegg ble det anmeldt 4 650 tilfeller av hensynsløs
adferd og personforfølgelse og 810 ran (inkl. grove ran).
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4.1.3 Noe lavere voldsnivå siste tre år
Tar vi høyde for befolkningsutviklingen i Norge, har nivået av anmeldt
vold og mishandling holdt seg på et stabilt nivå gjennom store deler av
2000-tallet. Som det fremgår av figur 6, har imidlertid antall innbyggere
relativt sett økt noe mer siden 2014 enn antallet anmeldte vold- og
mishandlingslovbrudd. I 2016 var det 6,7 anmeldelser per 1 000
innbyggere, noe som gjør at det registrerte voldsnivået de siste tre årene
har holdt seg noe lavere enn i perioden 2003-2013.
Kilde: SSB; Anmeldte lovbrudd 2015-2016
I Folkehelsas ungdomsundersøkelser, som ble gjennomført i seks ulike
fylker i årene 2000 – 2004, oppga fire prosent av de forespurte
ungdommene at de hadde vært utsatt for fysisk vold fra voksne i løpet av
det siste året.
Kilde: Folkehelseinstituttet; Resultater ungdomsundersøkelser seks fylker
2000-2004
Vi mangler gode befolkningsundersøkelser om forekomsten av voldtekt
og andre seksuelle overgrep, men i undersøkelsen fra NIBR oppga nesten
10 prosent av kvinnene og en prosent av mennene at de hadde blitt
tvunget til seksuell omgang etter de fylte 15 år.
4.1.4 Kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og menneskehandel
De fleste kjønns lemlestede jenter og kvinner i Norge har fått inngrepet
utført før de flyttet til landet. Det er usikkert i hvor stor grad tradisjonen
videreføres etter flytting til landet.
NKVTS er i gang med en ny studie for å beregne antallet kjønns lemlestede i Norge og anslå antall jenter og kvinner i risikosonen.
Kilde: kjønnslemlestelse – en veiviser
Mye tyder på at selve tvangsekteskapene i hovedsak blir inngått i utlandet,
men at trusler om tvangsekteskap blir fremsatt og press utøvd også i
Norge.
Kilde: Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlig
begrensning av unges frihet
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4.1.5 Vold i familieforhold
I følge tall hentet fra årsmeldingen 2015 til Krise- og incestsenteret i Follo
IKS hadde senteres 2689 henvendelser. Det bodde tilsammen74 kvinner,
5 menn og 76 barn på senteret i løpet av året. Det er registret 4 kvinner, 5
barn og ingen menn fra Frogn kommune blant disse.
Fordelt på etnisitet viser rapporten at andelen kvinner med utenlands
opprinnelse er noe høyrere enn andelen norske, 30 norske og 44
utenlandske. Senteret hadde 3163 overnattingsdøgn, fordelt på etnisitet
viser rapporten 925 norske og 2238 utenlandske.
Kilde; Krise- og incestsenteret i Follo IKS sin Årsmelding 2015

4.2 Situasjonen i Frogn

4.2.1 Ungdom utsatt for vold
I Ungdata undersøkelsen gjennomført av NOVA for 2017 svarer 18%
av guttene og 12% av jentene i ungdomsskole alder at de har blitt slått
uten å få synlige merker. På videregående reduseres dette noe til
henholdsvis 12% blant guttene og 8% blant jentene. I undersøkelsen
svarer 4% av ungdommene i Frogn at de har vært utsatt for trusler om
vold 1 gang, mens tallet er 6% på landsbasis. 3% svarer at de har vært
utsatt for trusler om vold 2 -5 ganger men 1% svarer at de har vært
utsatt for dette 6 ganger eller mer. På landsbasis svarer 2% at de har
vært utsatt for trusler om vold 6 ganger eller mer.
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Prosentandel av ungdomsskoleelever i Frogn og i Norge på spørsmål om de har
vært utsatt for trusler om vold i løpet av det siste året.

4.2.2 Vold i familien
På spørsmål på ungdomstrinnet om vold i familien svarer 5% av guttene
og 7% av jentene at de har opplevd en voksen som har slått de med vilje
en gang, 1% av guttene og 2% av jentene svarer at de har opplevd dette 2
– 4 ganger. 1% av guttene sier de har opplevd dette mer enn 5 ganger. Når
samme spørsmål stilles på videregående svarer 4% av guttene og 2% av
jentene at de har opplevd at en voksen har slått med vilje, 1% av guttene
og 2% av jentene svarer at de har opplevd dette 2 - 4 ganger. 1% av
guttene og jentene svarer at de har opplevd å bli slått mer enn 5 ganger.
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Svar prosent i ungdomsskolen:

Svar prosent i videregående skole:

4.2.3 Meldinger til barneverntjenesten som omhandler vold
Antall voldsmeldinger til barneverntjenesten i Frogn har økt betydelig de
siste årene. I 2013 mottok barneverntjenesten 9 meldinger som inneholdt
bekymring knyttet til vold. I 2014 mottok barnevernet 27 voldsmeldinger,
i 2015 var det 21. I 2016 er det registret 51 meldinger og pr 01.07.2017
har barnevernet 24 meldinger hvor vold er tema. I tillegg til dette kommer
overgrep og incestsaker som utgjør ca. 5 saker pr. år. Frogn registrerer
meldinger som inneholder vold etter hvorvidt meldingen inneholder
Handlingsplan for arbeid mot vold i nære relasjoner
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mistanke om vold i hjemmet, barn som er vitne til vold og fysisk eller
psykisk mishandling.
Det er hittil i år gjennomført tilrettelagt avhør hos politiet av 13 barn (6
familier). Saker som inneholder bekymring knyttet til volds problematikk
er meget kompetanse- og ressurskrevende.

5.0 Relevant lovverk






Lov om Straff (straffeloven)
Lov om barn og foreldre (barnelova)
Lov om barneverntjenester (barnevernloven)
Lov om helsepersonell (helsepersonelloven)
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Kilde: https://lovdata.no

6.0 Utsatte grupper
Forskning viser at det er høyere forekomst av vold i befolkningsgrupper
som er avhengig av velferdsytelser, som er uten arbeid og som har lav
utdanning.
Mye vold utøves i ruspåvirket tilstand.
o Voldsutsattheten er høyere blant barn og unge i familier med dårlig
økonomi. Grov vold har økt i omfang blant denne gruppen. 19 % av de
som har en arbeidsledig mor har opplevd grov vold fra mor.
o Andelen som er utsatt for grov vold er betraktelig høyere når foreldre har
rusproblemer. Blant ungdom med mødre som drikker daglig, er det
nærmere 30 % som har blitt utsatt for grov vold.
Du kan lese mer og se kildehenvisninger på:
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Vold_og_overgrep_mot_barn/
Barn_utsatt_for_vold_i_familien/
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7.0 Planens avgrensninger
Den overordnede rammen for denne handlingsplanen er kvinner, menn og
barn som utsettes for vold i nære relasjoner, herunder:
 Vold mot nåværende eller tidligere partner
 Vold og seksuelle overgrep mot barn
 Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 Barn som opplever/ er vitne til vold mellom familiemedlemmer

8.0 Situasjonsbeskrivelse
Oversikt over tjenester i kommunen som kan yte hjelp over for personer
som er utsatt for vold i nære relasjoner. For nærmere beskrivelse av de
enkelte tjenester, se kommunens hjemmeside: www.frogn.kommune.no

-

Kommunale tjenester:
Helsestasjonen
Barnehagene
Skolene/SFO
Skolehelsetjenesten
Familietjenesten
Ungdomsklubben
Ungdommens helsestasjon
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
Barneverntjenesten
Hjemmebaserte tjenester
Miljøarbeider tjenester
Enhet for rus- og psykiske
helsetjenester
NAV

Andre:
- Barnevernvakt
- Tannhelsetjenesten
- Alarmtelefonen for barn og unge
- Fastleger
- Legevakt
- Overgrepsmottak
- Krise- og incestsenter
- Kirkens familievernkontor i Ski
- Politi
- Follo DPS
- Barne- og ungdomspsykiatrisk
poliklinikk
- Alternativ Til Vold

8.1. Utfordringer
Selv om vi i mangler eksakt kunnskap om omfanget av vold i nære
relasjoner i Frogn, vet vi nok om konsekvensene for de barn og unge som
opplever dette til å konkludere med at dette er et stort og alvorlig tema vi
må ha fokus på. Vi kan også anta at det er store mørketall i omfang av
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personer som lever med vold i nære relasjoner fordi dette ikke
rapporteres.
Som det fremgår av oversikten har Frogn kommune en rekke tjenester
som har mulighet for å tilby hjelp til barn, unge og voksne som utsettes
for vold i nære relasjoner.
Det er behov for økt kompetanse, å styrke fagkunnskapen, skape trygghet
og felles forståelse blant ansatte i alle tjenester i kommunen. Det er behov
for mer kompetanse både om relevant lovverk, hvordan snakke om og
identifisere vold i nære relasjoner og hva man skal gjøre hvis vold blir
avdekket. Dette for å gi voldsutsatte adekvat og enhetlig hjelp.
8.1.1 Utfordringene er:
 Å avdekke vold i nære relasjoner, og vite hva man gjør der vold
avdekkes
 Å finne gode tiltak for å jobbe i familier der det er mistanke om
vold i nære relasjoner
 Å finne gode arenaer for tverrfaglig samarbeid mellom tjenester
 Å finne gode arenaer for likeverdig samarbeid mellom tjenestene og
innbyggerne
 Å gi koordinerte og oversiktlige tjenester til kommunens befolkning
 Å gi hjelp på en slik måte at kommunens samlede kompetanse og
hjelpetilbud utnyttes best mulig for den det gjelder
 Å ha tydelig ansvars- og oppgavefordeling

8.2 Strategier i kommunens arbeid






Tidlig identifisering og forebygging
Styrke avdekkings- og handlingskompetansen hos de ansatte
Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet
Tydeliggjøre innbyggernes ansvar for eget liv
Iverksetting av gjennomgående tiltak i alle tjenester

Handlingsplan for arbeid mot vold i nære relasjoner
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8.3 Modell for ulike faser i kommunens arbeid med vold i
nære relasjoner - Fra bekymring til handling:

BESLUTNINGSFASER

TRINN 1:
HVOR BEKYMRET
ER DU?

1 B:

1 A:

1 C:

DISKUTER

ANALYSER

OPPSUMMER/

BEKYMRINGEN

BEKYMRINGEN

KONKLUDER

MED LEDER

TRINN 2:
HVA GJØR
ARBEIDSPLASSEN
VIDERE?

Alternativ 1:

Alternativ 2:

Alternativ 3:

VI KLARER DETTE

VI TRENGER HJELP
FRA ANDRE TIL
VURDERING

BEKYMRING
MELDES DIREKTE
TIL BARNEVERN/

SELV

POLITI
2.2 B:
2.1 A:

2.1 B:

2.2 A:

FORESATTE

DET LAGES EN
TILTAKSPLAN MED
FORESATTE

DRØFT SAKEN
ANONYMT I
TVERRFAGLIG
TEAM

INNVOLVERES
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INNHENTE
SAMTYKKE FRA
FORESATTE TIL
VIDERE
SAMARBEID MED
ANDRE
INSTANSER

2.3 A:
MED
SAMTYKKE/SAMA
RBEID MED
FORESATTE

2.3 B:
UTEN SAMTYKKE
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9.0 Kartlegging og tiltak
Kartlegging og tiltak er inndelt på følgende måte:
 Universell kartlegging (alle)
 Selektiv kartlegging (gruppe i risiko)
 Indikativ kartlegging (rettet mot person)

9.1 Kartleggingsverktøy som er i bruk for å iverksette universelle, selektive
og indikative tiltak
Nivå
Universell (alle)

Selektiv (gruppe i risiko)

Indikativ(person)

Kartlegging
Kvellokorps 1
Helsestasjonskontroller, skolehelsetjenesten, jordmortjeneste,
Kartlegging av depresjon (EPDS)
Trivselsundersøkelser (1 -4 trinn), elevundersøkelser (5 – 7 trinn)
Ungdomsundersøkelse (ungdomsskole/videregående)
ICDP (International Child Development Program) –
samspillsobservasjon i barnehagene
COS2 trygghetssirkelen som bakgrunn for observasjon i barnehagene
Skolehelseteam – fora for formidling av kunnskap om tema vold i
nære relasjoner
Observasjoner av klasser, avdeling, grupper
ICDP (International Child Development Program) –
samspillsobservasjon, i barnehagene
COS trygghetssirkelen som bakgrunn for observasjon i barnehagene
Systematisk kartlegging og arbeid med alvorlig skolefravær kan
avdekke vold i nære relasjoner
Sakkyndig utredning utført bl.a. i pedagogisk-psykologisk tjeneste
(PPT)
Barnevernundersøkelser,
Utdypende kartlegging EPDS
Sosiallærer ved enkelte skoler
TO-team3
ICDP (International Child Development Program) –
samspillsobservasjon, i barnehagene
COS trygghetssirkelen som bakgrunn for observasjon i barnehagene

1

Tidlig innsats i barnehagene, bygget på tverrfaglige observasjoner (link til Frogn kommune WEB)
Veiledningsmetode som fokuserer på omsorgspersonens rolle og betydning i barnets utvikling
3
Tilrettelagt – opplæringsteam (Lenke til WEB)
2
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9.2 Allmenne tiltak:
Mål:
Alle ansatte i
frogn har
tilstrekkelig
kompetanse for å
kunne oppdage
barn og unge
som utsettes for
vold

Styrke
befolkningens
kunnskaper om
vold i nære
relasjoner

Tiltak:
Opplæring av
alle ansatte

Beskrivelse:
Utarbeidelse og
vedlikehold av
opplegg for
opplæring.

Ansvar:
Rådmannen
BUF
Enhetsledere i
område oppvekst
Tjenesteledere

Arbeids- og
ansvars –
beskrivelser

Fast tema på
oppvekstmøter

Tjenesteledere

Utarbeidelse av
tiltakskort i alle
tjenester
Vold i nære
relasjoner skal være
tema på
foreldremøter i skoler
og barnehager samt i
veiledning på
helsestasjonen til nye
foreldre.

Tjenesteledere

Informasjon til
alle foreldre

Rektorer,
barnehagestyrere,
ledende
helsesøster

Fast tema i samtale
med jordmor og
helsesøster
Opplysningsside med Merkantil i
aktuelle linker på
samarbeid med
Facebook og
tjenesteledere
kommunens
hjemmeside.
Fast årlig tema i KFU Enhetsleder
BUF/skole

Handlingsplan for arbeid mot vold i nære relasjoner
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Tema overfor
barn og ungdom
i kommunen

Vold som tema
i alle
barnehager og
skoler

Gjennomføring av
Rektorer, sosial
temasamtaler v/ hjelp lærere,
av f.eks. film i alle
barnehagestyrere
barnehager og skoler
i samarbeid med
krisesenteret

Tiltak:
Opplæring
av alle ansatte

Beskrivelse:
Utarbeidelse og
vedlikehold av
opplegg for
opplæring.
Bruk av eksterne
foredragsholdere fra
f.eks. Krise- og
Incestsenteret, Stine
Sofies stiftelse, ATV

9.3 Selektive tiltak:
Mål:
Alle ansatte har
kunnskaper om
hvilke grupper
av barn og unge
som er spesielt
voldsutsatte
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Rådmannen
BUF
Enhetsledere
Kompetansegruppa
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9.4 Indikative tiltak:
Mål:
Tidlig
hjelp når
vold
oppdages

Tiltak:
Utarbeidelse av
tiltakskort i alle
tjenester

Beskrivelse:
Ansvar:
Tydelige
Mellom ledere,
varslingsrutiner og tverrfaglig gruppe
retningslinjer for
arbeid med barn
som er utsatt
for/opplever vold.

Politi - anmeldelse

Vold rettet mot
barn skal alltid
politianmeldes

Rådmann
Enhetsleder
Leder i den enkelte
tjeneste

Melding til
barneverntjenesten

Vold i nære
relasjoner hvor
barn er involvert,
skal meldes til
barneverntjenesten

Den enkelte ansatte i
tjenesten
Politi
Follo krise- og
incestsenter
Barnevernvakt

Iverksette
tryggingstiltak for de
som er utsatt for vold.
Dette kan omhandle
bolig, krisesenter,
økonomi o.l.:

Bistå med kontakt
med krisesenteret
Gjennomgangsbolig for
personer/familier
som trenger et sted
å bo før/etter
opphold på
krisesenteret
Sikre at familien
har penger til mat
etc.

BUF, Barnevern
Boligkontoret
NAV

Tilbud om
behandling og
oppfølging av
voldsutøver og
voldsutsatte

BUF, barnevern

Formidle kontakt med
Alternativ til vold i
Follo
(ATV)
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Utarbeidelse av
Sikre at
kommunen tiltakskort i alle
tjenester
alltid
iverksetter
tiltak
overfor
barn som
er utsatt
for vold
Voldsteam/tverrfaglig
gruppe

Alle tjenester som
arbeider med barn
i kommunen har
rutiner for hvem
som har
oppfølgings ansvar i konkrete
saker

Tjenesteleder,
tverrfaglig gruppe

Når barn og
familier må ha
akutt hjelp, kreves
det tilgjengelige
tiltak

Enhetsleder/mellomLedere

Det utarbeides
rutiner som
beskriver ansvarsog arbeidsområder
for samarbeid med
politi, Krisesenter,
fastleger,
tannleger, ATV
Bruke familieråd som Familie og
metode i arbeidet
nettverk er med i
prosessen med å ta
ansvar for å
beskytte
barn/foreldre og
sikre f.eks.
samvær. Bruke
erfaringer fra
BUFdir sitt pilot
prosjekt med bl.a.
bruk av Shuttle
konferanser.

Rådmann/enhetsleder
tverrfaglig gruppe

Rutiner som beskriver
samarbeid mellom
Frogn kommune og
ikke kommunale
tjenester

Myndig gjøring av
familie og
nettverk

Tjenestelederne
Barnevern og
familietjenesten i
samarbeid

Nyttige linker om tema:
www.bufdir.no – familie og oppvekst
www.dinutvei.no
Handlingsplan for arbeid mot vold i nære relasjoner
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