
Skriftlig innspill i etterkant av digitalt møte med barne- og 

familieministeren 

Landsforeningen for barnevernsbarn takker for muligheten til å gi 

innspill på hvilke tiltak som bør iverksettes i dagens 

smittesituasjon. Innspillsmøtet var fint, og vi vil gjerne starte 

med å støtte opp om noe av det som ble uttrykt av andre 

organisasjoner.  

Barneombudet foreslo en ny barnas pressekonferanse – dette heier vi 

i LFB veldig på. God og tilpassa informasjon til barn og unge er så 

viktig i situasjonen slik den er i dag. MHU nevnte at denne 

informasjonen bør differensieres etter de ulike aldersgruppene, og 

det er vi enige i. Barn på 9 og ungdom på 17 har forskjellige 

informasjonsbehov.  

Videre var det mange organisasjoner som nevnte helsesykepleierne, og 

hvor viktig det er at de ikke blir omdisponert til f.eks 

vaksinering. Dette er vi helt enige i, men ønsker å gå enda bredere 

ut og oppfordre til å ikke omdisponere noen av hjelperne til 

barnevernsbarna i denne tiden.  

Så over til våre innspill. Først ønsker vi å støtte barneombudets 

oppfordring om å ikke tillate hjemmeskole på gult nivå. Det er mange 

barn som bor i hjem med vold, overgrep eller omsorgssvikt. De 

trenger å bli sett av andre voksne, og særlig nå som 

fritidsaktiviteter også er begrensa så mister de muligheten til å få 

hjelp. Det er alvorlig!  

Vi skjønner at smittesituasjonen er prekær nå, men vi må lære av den 

første nedstengingen hvor det kom fram at flere av de instansene som 

skulle hjelpe oss iverksatte altfor strenge smitteverntiltak, og 

beholdt disse selv etter at de fikk beskjed om å løse opp. Det kan 

gjøre uopprettelig skade i et barneliv, og vi kan ikke 

rettferdiggjøre å gjøre de samme feilene igjen!  

Videre ønsker vi å gjenta vår bekymring for barna og ungdommene som 

bor på institusjoner i disse tider. Vi fikk ved den første 

nedstengingen tilbakemeldinger fra medlemmene våre om ekstreme 

smitteverntiltak som gikk langt utover det som var anbefalt. 

Ungdommene fortalte om forbud mot løst hår, at de ikke fikk være i 

fellesområdene, og at de ikke fikk lov til å komme hjem hvis de 

hadde stukket av for en periode. Det er forståelig at det er 

vanskelig å vite hvordan ord som «husstand» og «nærkontakt» tolkes i 

en institusjonskontekst hvor det er store utskiftninger blant de 

voksne, men da må et overordnet organ inn og oversette for dem, så 

alle ungdommer på institusjon vet at de har lov til å få den 

nærheten omsorg ofte krever. Og denne tolkningen må baseres på at 

institusjonen er hjemmet til disse ungdommene. 

Til slutt ønsker vi å gi en generell anmodning om å gjøre hjelpen og 

hjelperne til barnevernsbarna mer tilgjengelig. Både for de som får 



hjelp av barnevernet allerede, og de som trenger å bli sett. Særlig 

barnehagebarna som ofte ikke har muligheten til å si fra må vi passe 

på! Vi isolerer barn og unge mer og mer, og da må hjelpen følge tett 

på og være oppsøkende. Vi vet ikke hvem som bor i utrygge hjem, men 

vi vet at det er mange, og vi vet at akkurat nå blir de ikke sett av 

andre enn foreldrene eller omsorgspersonene sine. Det er uholdbart.  

Så vår oppfordring til slutt er: Hold skolene åpne, ivareta 

institusjonsbarna og gjør hjelpa tilgjengelig.  
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