
    
 

 
 

Kultursensitiv barnevern 2018 - 2019 Vesterålen, Kongsberg og Ytre Helgeland 
barneverntjeneste  

 
Generell kompetansehevning i tre kommunale barnevern for alle ansatte samt utvikling av "superbrukere" og 
temafordypning innen kultursensitive fosterhjem, kultursensitiv utredning og kultursensitive tiltak. Utvikling av 
bruk av kulturtolkmetodikk. Utvikling av skriftlig - digitalt materiell til bruk i kultursensitiv barnevern. 
Nettverkssynergi gjennom videreføring av arbeid med minoritetsakkyndig nettverk og KRIPOS og 
minoritetsavhør. Målsetning er opplæring i en slik omfang at tjenestene blir selvgående i videre fagutvikling 
gjennom ressurspersoner som har spesielt ansvar i videreutvikling systemets kulturkompetanse. 

 
Barnevernsansatte i Vesterålen, Kongsberg og Ytre Helgeland barnevern og tilstøtende samarbeidende 
barnevernstjenester de selv inviterer inn. Kompetansen skal komme minoritetsbarn og deres foreldre til gode 
gjennom utvikling av kvalitativ bedre tjenester. Sakkyndige som utreder familien er i målgruppen, samt de som 
avhører minoritetsbarn. Gjennom digitale produkter vil alle barnevern kunne benytte produktene som utvikles. 
 
Organisering: 
Barneverntjenesten ordner invitasjoner, kurslokaler og praktisk tilrettelegging. De etablerer intern 
prosjektgruppe. 
De dekker oppholdsutgifter til foredragsholdere. All undervisning er gratis. 
Vi vil lage avtale med alle tre barnevern om utformingen av prosjektet. Etter den innledende 
undervisningen vil vi forsøke å imøtekomme de lokale og regionale behovene gjennom løpende dialog 
med den enkelte barneverntjenestes prosjektgruppe. 
Vi har en avtale med Minority Consult knyttet til kulturtolkutviklingsarbeidet og 
prosjektsekretærfunksjonen. 
Oppsatt tema for regional fordypning (to kursdager og en veiledningsdag) 
Hvem er jeg som barnevernsansatt – kulturell kartlegging av eget ståsted 
Utvikling av kulturelle støtteplaner i praksis for minoritetsbarn i majoritetsfosterhjem 
Utredning av omsorg i kulturelt perspektiv 
Tiltaksutvikling i kulturelt perspektiv 
Arbeid med kulturtolker 
Mer om kulturelle støtteplaner 
Vi har for Vesterålen barneverntjeneste hatt kurs for norske fosterforeldre til afghanske barn. Dette har 
vært svært vellykket og inspirerende for fosterforeldrene og for barneverntjenesten. De ønsker 
fordypning og utvikling av kulturelle støtteplaner. Ytre Helgeland barneverntjeneste har et ønske om å 
forbedre samarbeidet med biologisk mor i en sak gjennom en kulturell støtteplan og få et forlik om 
langvarig plassering av barnet i majoritetsfosterhjem. Kongsberg barneverntjeneste har nylig blitt 
oppmerksom på temaet og opplever at de har et større arbeid foran seg for å sikre barns kulturelle 
rettigheter. De vil se nærmere på om barneverntjenesten bør betale for språkopplæring, for eksempel. 
De første, kulturelle støtteplanene er nå under utvikling. Det planlegges bruk av familieråd i vår første 
kulturell støtteplansak i Kongsberg. 
Et 16 år gammelt afghansk-norsk fosterbarn vil delta i undervisningen for de andre barnevernene – hun 
vil beskrive betydningen av kulturell kompetanse for sin egen selvforståelse og for hennes 
fosterforeldre (vi “fant” henne på kurs i Vesterålen). 
Mer om omsorg i et kulturelt perspektiv 
Mange barnevernsansatte har hatt aha-opplevelser knyttet til ny kunnskap om oppdragerpraksis i 
forskjellige deler av verden; amae, respeto, guan, herding - eksempler på verdisett som har vært uvant 
og annerledes. Barneverntjenesten må lære å gjenkjenne familiens verdisett - vurdere hva som er 
dysfunksjonelt og samtale med foreldrene om dette på en kultursensitiv måte. De trenger å bli trygge på 
vurderinger slik at de ikke bagatelliserer kulturelle tema eller overdriver dens betydning i enkeltsaker. 



Mer om arbeid med kulturtolk 
Vi ønsker å hjelpe våre barnevern med å etablere kontakt med lokale ressurspersoner som kan utvikle 
kompetanse som kulturtolker. Vi vil ha med erfarne kulturtolker som deltar i dette arbeidet. Kulturtolker 
skal kunne gi landinformasjon, spesifikke innspill i konkrete saker, delta i utredninger og noen vil kunne 
tilby tiltaksbistand. Metodene ønsker vi skal beskrives nærmere. 
 

 
 

 
 


