


Forandringsfabrikken er en stiftelse og
et kunnskapssenter som jobber med 
kunnskap fra barn for å forbedre dagens 
barnehage, skole og hjelpesystemer



Forandringsfabrikkens idé:
For å få  trygge og nytt ige barnehage,  skoler,  psykisk 
helse-t jenester og barnevern må vi  lytte t i l  
erfar ingene fra og rådene t i l  barn og unge



• Møter  barn  i  saml inger  og  samta ler  over  he le  landet
• Bruker  en  metodikk  som byg ger  på  Part ic ipatory

Learn ing  and Act ion  (PLA) .  V i  ka l ler  det  
Fora ndr ingsMetodikk .

Kunnskapsinnhenting i undersøkelser



Dybdeundersøkelse hvor 58 barn og unge 15-23 
år som har strevd med rus delte sine erfaringer 
og råd 

• Hvordan kan vi hjelpe unge før de havner i rus? 
• Hva er nyttig hjelp fra hjelpesystemer og skole? 
• Hva må forandres i Norge? 



Årsaker til rus 
• Flykter fra vondt 
• Mangler tilhørighet 
• Bærer på vold og omsorgssvikt 



Innspill til hva som kan gjøres 
• Kom inn til hvorfor 
• Avtal med oss før noe fortelles videre 
• Samarbeid med hvert enkelt barn/ungdom 
• Kjenne på at vi får til, mestre stort og smått 
• Voksne kan hjelpe ut av rus ved å være åpne og ærlige 



Stortingsvedtak
«Stortinget ber regjeringen
gjennomgå
helselovgivningen for å sikre
at denne er i tråd med FNs 
barnekonvensjons prinsipper
om barns rett til å bli hørt, 
beslutninger til barnets
beste og barns rett til
privatliv.»

“Stortinget ber regjeringen
sikre at forslagene til ny
barnevernlov og ny barnelov
er i tråd med FNs 
barnekonvensjons prinsipper
om barns rett til
informasjon, til å bli hørt, 
beslutninger til barnets
beste og barns rett til
privatliv.”



Barns grunnleggende rettigheter

Rettigheter barn har i all kontakt med det offentlige:
• Barn har rett til å få informasjon
• Barn har rett til privatliv
• Barn har rett til å snakke fritt
• Alle vurderinger av barnets beste må inkludere barnets 

rett til å snakke fritt



Snakke trygt
Legge til rette for at barnet får snakke fritt:
• Barnet får vite at ikke noe fortelles videre uten at det er avtalt med barnet
• Barnet får snakke nok alene
• Barnet får snakke med en person som barnet er trygg på
• Barnet får snakke på et sted som kjennes trygt
• Barnet inviteres til å forklare hvordan livet er nå og hva det ønsker framover

Avtal med barnet hvordan noe fortelles videre:
• HVA kan fortelles videre?
• HVEM kan få vite noe som barnet forteller?
• NÅR/HVORDAN kan det fortelles?
• HVA kan skrives ned?

= SNAKKE TRYGT



Oppsummert kunnskap fra barn om 
hvilket syn profesjonelle må ha på barn:

Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt 
De er like mye verdt som voksne
De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor
Barn gjør så godt de kan ut ifra hvordan de har det inni seg

Menneskesyn / barnesyn
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