
Minoritetsrådgiver 
 
Opplever du at du har lite frihet? Alle skal ha mulighet til 

å bestemme over egne liv.  

Ingebjørg Myhr er minoritetsrådgiver ved 

Voksenopplæringssenteret i Bærum. Minoritetsrådgivere 

har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk 

hjelp. Minoritetsrådgivere vil også gi deg informasjon om 

hvilke rettigheter du har. 

 
 

Ta kontakt dersom du ønsker å snakke om 

• frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker 

• utfordringer med å leve med flere kulturer samtidig 

• forventninger og press fra partner, kjæreste eller familie 

• vold, trusler eller tvang 

• bekymring for barnet eller ungdommen din 

• valg av partner eller kjæreste 

• negativ sosial kontroll 

• tvangsekteskap 

• kjønnslemlestelse 

• helserelaterte problemer 

• seksuell legning 

• dine rettigheter 

• du trenger hjelp og støtte, og vet ikke hvem som kan hjelpe 

Kontakt 

Jeg er på Kunnskapssenteret i 4. etasje tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl 08.30-15.00, og 
på Grunnskolen for voksne på Rud mandag 08.30-15.00. 

 
Telefon: 95475815, mandag–fredag (08.00–15.30)  

E-post: ingebjorg.myhr@baerum.kommune.no  
Send gjerne SMS eller mail for å lage avtale.  

 

 

 

mailto:ingebjorg.myhr@baerum.kommune.no


Mer informasjon: 

Ressursside om negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - 

Kompetanse Norge - Deltakerhefte på ulike språk 

https://bufdir.no/Bibliotek/Sokeside/?sok=TryggEst.no – «Du har RETT til å være trygg», på ulike 

språk 

Minoritetsrådgivere - Viken fylkeskommune 

Tvangsekteskap og æresrelatert vold (bufdir.no)  

Rett til å bestemme over eget liv - Rettentil.no 

Er du skeiv og trenger fine ord som kan beskrive deg på arabisk eller somalisk? | IMDi 

Startside | Zanzu  - Min kropp i ord og bilder på ulike språk 

Hjelpetelefoner | Bærum kommune (baerum.kommune.no) 

Asker og Bærum krisesenter | Midlertidig botilbud | Bærum kommune (baerum.kommune.no) 

Er du bekymret for et barn? | Bærum kommune (baerum.kommune.no) 

 

 

Andre lenker: 

Negativ sosial kontroll | IMDi 

IMDi minoritetsrådgivere på ungdomsskoler og videregående skoler | IMDi 

Nora | IMDi 

Kommunikasjon og kultur 3 - NDLA 

Flyktning.net 

 

https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/ressursside-om-negativ-sosial-kontroll-vold-i-nare-relasjoner-tvangsekteskap-og-kjonnslemlestelse/
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/ressursside-om-negativ-sosial-kontroll-vold-i-nare-relasjoner-tvangsekteskap-og-kjonnslemlestelse/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbufdir.no%2FBibliotek%2FSokeside%2F%3Fsok%3DTryggEst.no&data=05%7C01%7Cjohn-ingvard.kristiansen%40bufdir.no%7Cabe87bc3b12645ac9b2a08da65895bf7%7C256099703b7545b99899036bb1693ff3%7C1%7C0%7C637933937860720465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5c647RnFv%2BI0fZxX%2B67Jiw7QpiE%2F0zok2JeGFkB4q0g%3D&reserved=0
https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/skolemiljo/minoritetsradgiver/
https://www.bufdir.no/vold/Tvangsekteskap_og_aresrelatert_vold/
https://rettentil.no/
https://www.imdi.no/nora/skeive-begreper/
https://www.zanzu.no/no/
https://www.baerum.kommune.no/korona/hjelpetelefoner-julen-2021/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/sosiale-tjenester-og-barnevern/krisesenter/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/sosiale-tjenester-og-barnevern/barnevern/er-du-bekymret-for-et-barn/
https://www.imdi.no/negativ-sosial-kontroll/
https://www.imdi.no/negativ-sosial-kontroll/minoritetsradgivere-pa-ungdomskoler-og-videregaende-skoler/
https://www.imdi.no/nora/
https://ndla.no/nb/subject:1:b9e86c43-93b8-49e9-81af-09dbc7d79401/topic:2:194233/topic:2:78246
https://flyktning.net/

