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Høringssvar — forslag om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til
Opplæringsloven. Forskriftens kapittel 13 Oppfølgingstenesta i vidaregåande
opplæring

Landsforeningen for barnevernsbarn (Lfb) er en organisasjon for barn som har eller har hatt
tiltak i barnvernet. Målsetningen er at vi gjennom all vår aktivitet og virksomhet ønsker å gi
barnevernsbarn en stemme og medvirkning i saker som berører dem. Vi arbeider for  å  bedre
rettigheter for barn og unge under barnevernet, samt for å endre stereotype oppfatninger
om barnevernet og barnevernsbarn. Vi søker å involvere barnvernsbarn gjennom forskjellige
arrangementer samt  at  vi deltar i den offentlige debatt.

Generelt:
Landsforeningen for barnevernsbarn stiller seg positive til departementets initiativ til
presiseringer i forskriften. Vår erfaring er at Oppfølgingstjenesten fungerer ulikt fra fylke til
fylke, og således ser vi behovet for en skjerping av både forskrift og praksis.

§  13-1:
Vi mener det er svært hensiktsmessig av departementet å erstatte begrepet "anna
sysselsetjing" med "andre kompetansefremjande tiltak", da dette tydelig angir hensikten
med tilbudet som gis. Det nye begrepet henspeiler på at det er ønskelig at ungdommen har
en utvikling som igjen kan gjøre ungdommen i stand til å bedre å nyttiggjøre seg ordinært
videregående skoletilbud eller arbeid, fremfor kun å være i aktivitet slik som "anna
sysselsetjing" kan gi assisjoner til.

§  13-3:
Lfb ser det som en mer logisk oppbygning dersom bokstav b) og c) hadde vært byttet om.
Slik hadde viktigheten av å etablere kontakt med hver enkelt ungdom først blitt presentert,
deretter kravet om at de får skriftlig informasjon om sine rettigheter.
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Vi ønsker også å påpeke viktigheten av at den skriftlige informasjonen blir presentert med en
språkføring ungdommen kan forstå. Offentlige skriv vedrørende rettigheter har etter vårt
syn ofte en ordlyd som heller skaper distanse enn å fremme samarbeid. Lfb mener det vil
være viktig at en underretning om ungdommens rettigheter peker på hvilke muligheter
ungdommen har, og at disse presenteres på en måte som gjør at ungdommen kan få lyst til å
benytte seg av disse. Landsforeningen for barnevernsbarn vil her foreslå at et slikt skriv
utarbeides i samarbeid med ungdom selv.

§  13-4:
Første ledd:
Lfb vil foreslå at barneverntjenesten også nevnes som en aktuell instans for samarbeid,
ettersom svært mange barnevernsbarn ikke fullfører videregående skole. Vår erfaring er at
samarbeidet mellom OT og barnevernet har forbedringspotensiale, selv om det mange
steder i landet fungerer godt. Lfb vurderer at det kunne medført en økt bevissthet om
mulighetene for samarbeid dersom forslaget vårt tas til følge.

Andre ledd:
Vi har merket oss at departementet har vurdert at det ikke er hjemmel for å utvide OTs
ansvarsområde, jfr. Opplæringsloven § 3-6. Landsforeningen for barnevernsbarn ønsker i
denne forbindelse å vise til "Drop Out-prosjektet" i Bydel Søndre Nordstrand, Oslo
kommune, og deres gode erfaringer med å drive slik overlappende virksomhet fra
ungdomstrinnet til videregående. "Drop Out" blir koblet på elever som befinner seg i
risikosonen for å droppe ut på videregående, mens de allerede går på ungdomskolen.
Elevene får bistand til å søke sommerjobb, samt oppfølging i jobben, for slik å opprettholde
relasjon og mobilisere motivasjon før oppstart på videregående. Resultatene herfra viser at
det gir positiv effekt når en instans kan være brobygger i en sårbar overgang, i en periode
der skolene er sommerstengt. Vi ber departementet ta med seg dette i videre vurderinger,
om det kan tenkes hensiktsmessig med en lovendring som åpner opp for at OT kan være en
slik overlappende instans.

Forslaget innebærer videre en "kan"-paragraf som presenterer muligheter for et samarbeid
mellom OT og rådgivere med mål om å redusere frafallet. Lfb vil her gi uttrykk for bekymring
for om dette kan bli en sovende paragraf, da det erfaringsmessig blir lite rom for "kan"-
paragrafer i en tid der offentlige tjenester er under høyt press ressursmessig. Vi vil med
dette foreslå at ordlyden endres til "bør", slik at det på denne måten legges sterkere føring
for samarbeid.
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Vi ønsker lykke til videre i arbeidet med forskriften. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere
skulle ha spørsmål eller behov for ytterligere drøftning.

Vennlig hilsen

/
(Sign.)

,willtu H Ii
Ruzzel Abueg Nina Hotvedt
Styreleder Organisasjonssekretær
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