Innspill til regjeringens koordineringsgruppe for barn og unge - Voksne for Barn
1. Har det skjedd endringer tilbudet i de tjenestene dere kjenner best som følge av covid-19
pandemien (for eksempel på bakgrunn av omdisponering, karantenebestemmelser, stengte
barnehager / skoler eller pålegg om at det ikke skal gjennomføres fysiske møter eller
konsultasjoner)?
Voksne for Barn har en rekke prosjekter. Dette gjelder blant annet:
•

Programmer rettet mot skoler og vi har anslagsvis 700 – 800 skoler som har et eller flere av
våre programmer gående. Dette er
• Drømmeskolen
• Zippys venner
• Passport (under utprøving)

•

For alle disse tiltakene har vi innført digital opplæring, nettverkssamlinger og oppfølging via
Teams. Vi anser at det er spesielt viktig at aktiviteten her opprettholdes siden dette i stor
grad handler om livsmestring, noe som er vesentlig som følge av covid-19 pandemien og
barns psykiske helse. Dette handler både om hvordan barna har det under pandemien, men
også hvordan vi raskt kan komme tilbake til en normalsituasjon der oppfølging og
tilbakeføring blir avgjørende. Vi tror at det er viktig å bidra til livsmestring blant alle barn,
ikke bare de mest sårbare. Universelle tiltak viser seg ofte mest velegnet til å sette alle barn
og unge i stand til å mestre krevende situasjoner

Som mange andre organisasjoner er vi likevel bekymret for de mest sårbare barna, og at mange
foreldres økonomiske bekymringer både på lang og kort sikt er en risikofaktor som ikke er
kommunisert tydelig nok. Dette gjelder i svært stor grad i den situasjonen vi er i nå, hvor de som ikke
har økonomiske reserver kommer i en akutt vanskelig situasjon.
I tillegg jobber vi blant annet med
•
•
•
•

Kronprinsparets fond om Flyt- programmet.
Ungt nettverk som er et tiltak rettet mot ungdom i risikosone
Pårørendearbeid i flere kommuner
Foreldrestøttende tiltak rettet mot øst-europeiske foreldre

For disse tiltakene forsøker vi så langt som mulig å holde arbeidet i gang via Teams-møter med våre
samarbeidspartnere. Når det gjelder kontakt med de øst-europeiske foreldregruppene er vår
opplevelse at de holder seg godt oppdatert på situasjonen og de rådene som gis av myndighetene,
men et de er bekymret for at barna ikke får nødvendig skolegang, at de ikke alltid vet hvordan de
selv kan bistå barna og at de skal tape fremdrift i skolegangen

1. Har det skjedd endringer i tilbudet i tjenestene fordi barn/familie selv avbestiller eller ikke
møter?
• Nei

2. Det viktigste som kan gjøres for å motvirke effektene av covid 19 epidemien:

Voksne for Barn slutter seg til barneombudets anmodning om at fylkeskommuner, kommuner,
skoler og barnehager forholder seg til faktabasert informasjon og de anbefalinger og retningslinjer
som regjeringen kommer med. Voksne for Barn mener det er svært viktig at barn og unge kommer
tilbake til skoler og barnehager så raskt det helsemessig er tilrådelig. Foreldres bekymring skal tas på
alvor, men samtidig er dette det viktigste tiltaket for å sikre god oppfølging av barn og unges
psykiske helse og ivareta dem som er i en sårbar situasjon.

Det er svært viktig å sette barnevernet i stand til å følge opp de mest sårbare barna også etter at vi
kommer tilbake til normal hverdag for å sikre riktig og god oppfølging. Da må det settes av
nødvendige ressurser til dette.
Barn og unges stemme må bli hørt. Det må derfor sikres god og systematisk medvirkning fra barn og
unge også i oppfølgingen av covid 19 pandemien.
Covid 19 pandemien har vært en situasjon vi aldri har opplevd maken til. Men vi kan aldri vite om
dette eller liknende situasjoner vil opptre igjen. Derfor blir det svært viktig å dokumentere og
forskningsmessig følge opp hvilke konsekvenser denne situasjonen har fått for barn og unge, hvilke
tiltak som virket og hva som ikke fungerte etter hensikten. På denne måten har vi også mulighet for
å trekke lærdom av og skaffe kunnskap om en særdeles krevende situasjon.
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