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Tillegg nr. 34 til tildelingsbrev til Udir for 2021 med oppdrag 2021-040 om 
støtteressurser om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 
 
Oppdrag nr: 2021-040 
Oppdrag:  Utvikle støtteressurser for ansatte i grunnopplæringen 

og SFO om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold  
Frist: 15. oktober 2022 
Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget skal gjennomføres innenfor en ramme på 
1 mill. kroner over kap. 226, post 21 prosjektnummer 
62000. Det vil tildeles i et kommende supplerende 
tildelingsbrev. 
 

Bakgrunn for oppdraget: 
I handlingsplanen Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024) fremmer 
regjeringen 33 tiltak som skal bidra til å ivareta grunnleggende rettigheter, frihet og likestilling 
for alle, bekjempe vold og overgrep, forhindre utenforskap og helseplager og sikre likeverdige 
offentlige tjenester til hele befolkningen. 
 
I innsatsområde 2 Kunnskap og kompetanse for et helhetlig hjelpetilbud inngår tiltaket om å 
øke kompetansen i skolen om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (tiltak 9). Tiltaket er 
todelt og består av å utvikle støtteressurser for å øke kompetansen til ansatte i skole og SFO 
(9a), og å utvikle støtteressurser til det nye læreplanverket, for å bidra til god undervisning om 
tema som er relevante for handlingsplanen (9b).  
 
Oppdraget skal også svare ut anmodningsvedtak nr. 529, 18. januar 2021, der Stortinget ber 
regjeringen sikre tilbud om kompetanseheving som gir grunnleggende kunnskap om negativ 
sosial kontroll for lærere og rådgivere fra barneskole til videregående skole, samt 
retningslinjer for hvordan skolene skal jobbe systematisk med denne problematikken.  
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Side 2 
 

Beskrivelse av oppdraget:  
Målet med oppdraget er å bidra til å øke kompetansen om negativ sosial kontroll og 
æresrelatert vold blant ansatte i grunnopplæringen og skolefritidsordningen (SFO). Vi viser til 
omtale av tiltak 9a og 9b i handlingsplanen. Tiltakene kan ses i sammenheng. 
   
Som oppfølging av tiltak 9a i handlingsplanen Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert 
vold gir Kunnskapsdepartementet (KD) oppdrag til Utdanningsdirektoratet (Udir) om å 
samarbeide med IMDi, Bufdir og Hdir om å lage støtteressurser for personalet i 
grunnopplæringen og SFO. Støtteressursene skal bidra til økt kompetanse om negativ sosial 
kontroll og æresrelatert vold og konsekvenser av dette, samt tilknyttede temaer som 
sammensatt diskriminering, kjønn, kropp og seksualitet, inkludert kjønns- og 
seksualitetsmangfold. 
 
Som oppfølging av 9b skal Udir utvikle ressurser som støtter skolenes arbeid med å ta i bruk 
læreplanverket og til å gi opplæring innenfor tema som vold, kropp, kjønn og seksualitet, 
inkludert kjønns- og seksualitetsmangfold og grensesetting. Målgruppen for støtteressursene 
er ansatte i grunnopplæringen, og skal kunne brukes i skolenes lokale kompetanseutvikling 
rettet mot hele personalgruppen. Støtteressursene skal utvikles slik at de er brukerorienterte  
og de skal utarbeides i samarbeid med Bufdir, IMDI og Hdir. Arbeidet kan ses i sammenheng 
med andre pågående prosesser og annet materiell som allerde er utviklet.  
  
Ulike rapporter som ekspertgrupperapporten Det var ikke bare ferie (2020) og Transnasjonal 
oppvekst: Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn (2014), 
har pekt på utfordringer og mulige tiltak som har relevans for barnehage og skole. Vi ber 
direktoratet vurdere om det er tiltaksforslag i rapportene som bør følges opp, for eksempel 
som en del av tiltak 9a og 9b.  
 
Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Støtteressursene skal være forankret i regelverk på området, og i læreplanverket LK20 og 
bidra til å implementere læreplanene og overordnet del. Handlingsplanen er en oppfølging av 
strategien Integrering gjennom kunnskap (2019-2022), hvor «retten til å leve et fritt liv» er ett 
av fire innsatsområder. Innsatsen mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold ses også i 
sammenheng med strategien Hverdagsintegrering - strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle 
på integreringsfeltet (2021-2024). 
 
Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
 
Utkvittering av utført oppdrag sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til Bjørn Breivik 
(Bjorn.Breivik@kd.dep.no) og (Edit-Skeide.Skarn@kd.dep.no) innen 15. oktober 2022. 

 
 
Med hilsen 
 
 
Fredrik Dalen Tennøe (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Edit Skeide Skårn 
seniorrådgiver 
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