Hei.

Viser til mailen av 4.6. og invitasjon til innspill til rapportering fra koordineringsgruppen for
tjenester til sårbare barn og unge i covid-19 pandemien.
Under følger FUBs tilbakemeldinger på spørsmålene som er stilt i mailen:

1. Er det fremdeles endringer tilbudet i de tjenestene dere kjenner best som følge av covid-19
pandemien (for eksempel på bakgrunn av omdisponering, karantenebestemmelser, redusert
tilbud i barnehager / skoler eller pålegg om at det ikke skal gjennomføres fysiske møter eller
konsultasjoner)?
Vi vet for eksempel at mange barn ikke har fått spesialpedagogiske hjelp siden mars. Selv om
det er gult lys så tilbys det fortsatt ikke en- til- en hjelp i utadrettede tilbud. Gitt at det pr
dagens situasjon burde være mulig mht smittevern å tilby hjelp så er ikke dette lovende for
høsten.
FUB er kjent med at mange barnehager fremdeles opererer med redusert åpningstid,
men at fler og fler øker åpningstiden til det opprinnelige.
FUB er også kjent med at mange barn ikke har fått spesialpedagogiske hjelp siden
mars. Selv om det er gult lys så tilbys det fortsatt ikke en- til- en hjelp i utadrettede
tilbud. FUB er redd mange barn med behov for spesialpedagogisk hjelp, ikke vil få
denne før korona-situasjonen er over. FUBs erfaring er at smittevern går foran
spesialpedagogisk hjelp, noe utvalget mener er svært uheldig.

2. Opplever dere at det fremdeles er en utfordring i tilbudet i tjenestene fordi barn/familie selv
avbestiller eller ikke møter?
Til begge disse spørsmålene ønsker vi tilbakemeldinger om:
Hvor omfattende opplever dere disse utfordringer?
Hvordan og på hvilken måte påvirker disse endringene sårbare barn, unge og familier din
organisasjon representerer eller jobber med?
• Er det særskilte grupper av barn dere bekymrer dere for?
• Hva kan gjøres for å motvirke negative effekter av korona-tiltakene?
•
•

FUB har ikke grunnlag nok til å besvare spørsmålene i nr.2, og viser til FUBs besvarelse
under nr. 1.

Med vennlig hilsen
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seniorrådgiver
-------------------------------------------------------------------------Telefon sentralbord: (+47) 477 99 200
lou.norreen@fubhg.no

