
Forebyggende arbeid barn og 
unge 

– felles kunnskapsgrunnlag for 
arbeid med forebyggende tiltak 

barn og unge i Setesdal



Formål

• Felles kunnskapsgrunnlag for 
samarbeid om forebyggende 
tiltak for barn og unge i region 
Setesdal

• God og trygg oppvekst for alle 
barn og unge



Bakgrunn og sammenheng
• # Vårt Agder og regional struktur for samhandling

• Handlingsprogram regionplan Agder 2021-2024, Levekår, likestilling, 
inkludering og mangfold. Tiltak 2.1. Helhetlig satsing på barn og unge 
gjennom universelle tiltak. Handling 2.1.1. Utvikling og systematisk bruk av 
felles kunnskapsgrunnlag f.eks. Ungdata, Elevundersøkelsen, 
folkehelseundersøkelsen og Godt begynt

• Oppvekstreformen og plan for forebygging av omsorgssvikt og utvikling av 
atferdsvansker, jfr. barnevernloven § 3-1

• Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis og «laget 
rundt barnet»

• Nasjonal faglig retningslinje – tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge 
(Helsedirektoratet 2019)

https://agderfk.no/vare-tjenester/regionplan-agder-2030/regional-struktur-for-samhandling/regional-struktur-for-samhandling-i-agder/
https://www.godtbegynt.no/


Grunnlag



Informasjon, forankring og deltakelse

• Arbeidsgruppe forebyggende arbeid barn og unge i Setesdal
• Representanter med myndighet

• Oppstart 05.01.2022

• Forankring i kommunene

• Regionalt politiråd

• Helsenettverk Setesdal



Fagsamlinger med tverrfaglig deltakelse
Dag 1: Unge egders liv og levekår – risiko og 
beskyttelsesfaktorer, felles kunnskapsgrunnlag og 
metoder for  tidlig identifisering av risiko barn og 
unge

• Gevinster ved forebygging og tidlig innsats

• Beskyttelsesfaktorer og betydningen av 
beskyttelsesfaktorer

• Beskyttelsesfaktorer i det forebyggende 
arbeid

• Kunnskapstrekanten 

• Analyse og planlegging av helhetlig lokalt 
forebyggende og helsefremmende arbeid

• Indikatorene for helse- og atferdsutfordringer, 
risiko- og beskyttelsesfaktorer for hver enkelt 
kommune i Setesdalsregionen

• Hva er utfordringene og hva er aktuelle 
virkemidler

Dag 2: Forebyggende tiltak barn og 
unge – risiko og beskyttelsesfaktorer

• Forebygging i et folkehelseperspektiv

• Årsakskjeden

• Tidlig innsats – en smart investering

• Hva beskytter mot høyt symptomtrykk

• Hvordan forebygge mer og reparere mindre

• Hva oppnår vi ved å endre miljøet?

• Beskyttelsesfaktorenes betydning

• Skal vi jobbe mest med utsatte ungdommer, 
eller med miljøet og strukturene som når 
alle? 

• «Islandsmodellen» - en annen tilnærming til 
et utfordringsmiljøet – tre suksessfaktorer



Målgruppe - deltakere
• Rektor grunnskole og sosialrådgiver

• Rektor Setesdal videregående 
skole, avdelingsledere og 
sosialrådgiver

• Styrere i barnehagene

• Helsesykepleier/skolehelsetjeneste

• Barnevern

• Psykisk helse og rus

• Politikontakt

• SLT-koordinator

• Ressurspersoner BIR

• Barnehage – og skolefaglig
ansvarlig

• kommunedirektør

• KVS Bygland

• folkehelsekoordinator

• Leder ungdomsklubben/kultur

• Representanter frå Ungdomsråd

• ordfører 

• leder av Levekårsutvalg

• Leder samarbeidsutvalg bhg/skole



Kunnskapstrekanten ( ICS-modellen)



Workshop – refleksjon 

1) Hvordan kan vi bruke det vi 
har, bedre ?
- Beskyttelsesfaktorer

- Kunnskapstrekanten

2) Hvordan være et lag rundt 
barn og unge ?

Metodikk

• Individuelt – Bruk 1 min til å 
notere ned tre punkt for deg selv

• Gruppe – rekkefølgeframlegg ett 
punkt hver

• Dialog og oppsummering 

– På flip over oppsummeres det 
med tre punkt som dere



Oppsummering fra workshop 1: Hvordan kan 
vi bruke det vi har bedre ?
• Mer systematisk samarbeid mellom tjenester

• Fokus på beskyttelsesfaktorer

• Skole og barnehage: større fokus på arbeid med folkehelse og 
livsmestring

• Styrke foreldrerollen og familien – flere tilbud om foreldrekurs COS-P

• Bygge nettverk foreldre fra barnehage/fødsel

• Stimulere til engasjement, forståelse og samarbeid mellom tjenester, 
foreldre og nærmiljø

• Styrke tverrfaglig samarbeid

• Samarbeid skole og organisasjoner



Problemstillinger til workshop 2

• Hvordan forebygger vi mer, og reparerer mindre ?

• Hva er aktuelle virkemidler?



Hvordan følger vi det opp videre ?
• Lokalt arbeid i kommunene i sammenheng med

• Resultater Ungdata 2022
• Oppvekstreformen – kommunal plan for forebygging av omsorgssvikt og 

inkluderende praksis
• Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
• Folkehelseloven
• Trygt og godt barnehagemiljø
• Tverrfaglig veileder for psykisk helsearbeid barn og unge ( nasjonal veileder 

kommer)

• Regionalt fagnettverk/samhandlingsmøte barn og unge Setesdal

• Lokale workshop med oppfølging av tema fra fagsamlingene våren 22

• Tidlig innsats – jobbe sammen - samarbeide



Barns utvikling  - en helhet
• Å se velferdstjenestene i sammenheng

• Alt forankres i oppvekstreform og kompetanseløft for sammenheng 
og for barnets beste

• For å lykkes er det behov for å styrke samhandlingen og bygge 
kompetanse på tvers av faggrupper og sektorer i kommunene

• Kommunens ansvar for samhandling og koordinert hjelp til barn og 
unge - Nasjonal retningslinje (H-dir 2019) et godt verktøy for gode 
standarder og for å gjøre de viktige prioriteringene

• Samles om et felles målbilde, framfor å «fjerne stein i skoen»

• Ledelsesbevissthet, på linje med oppgavebevissthet



Referanser

• Unge egders liv og levekår

• TF-notat nr.10/2021 Risiko og beskyttelsesindikatorer blant unge i 
Setesdals regionen, Geir Møller, Telemarksforsking.

• Beskyttelsesfaktorer i det forebyggende - Veileder i bruk av 
ungdataresultater, av Geir Møller. Telemarksforsking 10.06.2021.

• Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge - Nasjonal faglig 
retningslinje (Helsedirektoratet 2019)

• Barnevernsreformen – en oppvekstreform ( BufDir)

• Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis ( Udir)

https://agderfk.no/_f/p1/ie89c72db-415f-4a7dhttps:/storymaps.arcgis.com/stories/79b22f73a1f64c699e2a2fff9b157675-b793-ee53cae0174c/risiko-og-beskyttelse-i-setesdalsregionen.pdf
https://agderfk.no/_f/p1/ie89c72db-415f-4a7d-b793-ee53cae0174c/risiko-og-beskyttelse-i-setesdalsregionen.pdf
https://agderfk.no/_f/p1/i75132574-baa4-49d3-98be-13ce69e526da/veileder-i-bruk-av-ungdataresultater.pdf
file:///C:/Users/line.loevdal/Downloads/Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge (2).pdf
https://ny.bufdir.no/barnevern/fagstotte/barnevernsreformen/?gclid=EAIaIQobChMImtjpxeCn9wIV-keRBR3v8gtzEAAYASAAEgI3UvD_BwE
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-kompetanseutvikling/kompetanseloftet-for-spesialpedagogikk-og-inkluderende-praksis/

