
Hei!
Denne fortellingen handler om at 
avlastning kan organiseres på flere 
ulike måter og hvorvidt «Marna» skal 
i avlastning i besøkshjem eller barne-
bolig.

Dette dokumentet inneholder en 
plakat som kan benyttes som en del 
av opplæringsmateriellet knyttet til 
CRPD. 

Plakaten skal printes ut i A3 og kan 
henges opp på relevante steder, som 
en påminner i hverdagen til de som 
jobber ute i kommunene. 



Jeg mener Marna 
bør på avlastning, og at det 
bør være i en barnebolig. De 

ansatte der har kompetanse til å 
ivareta barn, med autismespekter-

forstyrrelser. Her må familiens 
behov gå foran Marnas ønsker, 

samt at det er viktig med 
avlastning, et sted der det er 

mye kompetanse. 

Avlastning i
besøkshjem
eller barne-
bolig? 

Før vi fatter vedtak om 
avlastning må vi passe på at barnet 

blir hørt og tatt hensyn til. Vi må kartlegge 
Marnas behov ved å snakke med henne og 

med personer som kjenner henne godt, som 
for eksempel lærerne. Marna kan selv si hva 

hun ønsker og må bli hørt. Kan vi se 
nærmere på om vi kan få til avlastning 

hjemme hos tante Astrid i stedet for i en 
barnebolig?

Avlastning kan organiseres på 
flere ulike måter. 

Hvilke av disse 
tre påstandene 
mener du er 
beste løsning 
for Marna og 
familien?

Jeg heter Marna, er 14 år og bor sammen med mamma, pappa, lillesøster på 4 år 
og storebror på 16 år. På fritiden leser jeg mange bøker, og jeg er spesielt glad i å 
samle på steiner. På skolen er jeg mest med min assistent. Jeg liker ikke å være i 
store folkemengder. Jeg blir fort engstelig og redd når det er mange lyder rundt 
meg. Mamma og pappa tror at jeg har en form for autisme, og jeg har vært på 
sykehuset flere ganger for å prate med leger.

Marnas bror er lei, og forteller: «Vi kan aldri 
gjøre noe morsomt i helgene, uansett hva vi 
skal, må vi ta hensyn til Marna. Jeg savner 
egentid med foreldrene mine»

I forrige uke besøkte jeg en plass med mange andre barn som 
var veldig høylytte og oppførte seg rart. Mamma og pappa sier 
at jeg skal overnatte der en helg i måneden, men det vil jeg 
ikke. Jeg har spurt mamma og pappa om hvorfor jeg ikke kan 
være hos tante Astrid, der trives jeg veldig godt. Jeg vil ikke til 
det huset, der det er mange barn som bråker og roper.

Jeg synes ikke 
det er riktig at foreldrene 
til Marna skal bestemme 

hvor hun skal på 
avlastning. Det er også 

viktig å ivareta 
søsknene.

Hva tror du 
Marna og familien 
sier om løsningen 
et år etter? Hva 
sier menneske-
rettighetene? 

Les mer om artikkel 7 
barn med nedsatt 
funksjonsevne og 
CRPD på 
bufdir.no/crpd 
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