
Karl_ x):ALLE (menn og kvinner) skal ha i
gjennomsnitt like høy lønn, like lange
permisjoner (mamma og pappa-perm) og
ALLE skal ha like rett igheter. Jeg (f or min
del) skjønner ikke hvorf or dette er så
sinnsykt...

Gå til diskusjonen

 

BARNEVERN
Hva er barnevernet?
Barnevernet skal gi barn, unge og
familier hjelp og støtte når det er
vanskelig hjemme. Det er foreldrene
som har ansvar for å gi sine barn
omsorg. Men hvis de ikke får det helt
t il, skal barnevernet hjelpe t il slik at
barn og unge omsorg, trygghet og
utviklingsmuligheter. 

Du kan ringe alarmtelefonen, t lf : 116
111 eller kontakte barnevernvakta om

FORSIDEN

Her f inner
du svar på
det meste

» 5 på gata
» Adopsjon
» Aldersgrenser
» Alkohol
» Arbeid
» Asylsøkere
» Barnevern
» Bistand
» Blogg
» Bolig

min@epost
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Quiz:
Hva vet du om barnevernet?

Quiz: 
Hva vet du om barnevernet?

Les også:
Ettervern til f ylte 23 år

111 eller kontakte barnevernvakta om
du trenger hjelp nå. 

ung.no -  of f entlig og kvalitetssikret

[Les teksten på nynorsk]

Det viktigste f or barnevernets arbeide er
at det man gjør f or å hjelpe f amilien skal
være til barnets beste. Hvis barn og
f oreldre har interesser som går mot
hverandre, er det hensynet t il barnet
som er avgjørende. Dette er nedf elt i
barnevernloven. 

Skal helst bo hjemme
Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Og Barnevernet skal gjøre det de kan
f or å hjelpe til i hjemmet slik at det skal bli godt å bo der f or alle. Det er det
kommunale barnevernet som gjør vurderingen om barnets oppvekstvilkår er gode
nok. Statens barnevern og f amilievern kan bidra med råd og hjelp t il det
kommunuale barnevernet. 

Hjelp og støtte 
Barnevernet skal f ørst og f remst gi hjelp og støtte t il f oreldre slik at de selv skal
kunne gi sine barn god omsorg. Hjelp og støtte kan f  eks gis i f orm av ulike
hjelpetiltak i hjemmet, avlastning, støttekontakt og barnehageplass. 

Ansvar for å gripe inn 
Hvis hjelpetiltakene hjemme ikke holder f or å dekke barnas behov, har
barnevernet også et ansvar f or å f inne andre muligheter f or barnet. Det kan f  eks
være nødvendig å f inne en god plass utenf or hjemmet hvor barnet kan være f or
en kortere eller lenger periode. Dette kan skje med eller uten f oreldres samtykke.
Hvis barnevernet ser at et barn har det bedre ved å bo utenf or hjemmet, men
uten at f oreldrene er enige, må det f attes et vedtak om dette i Fylkesnemnda f or
sosiale saker. 

Barnevernssaken starter i kommunen 
Det er barneverntjenesten i kommunen som f ørst starter en undersøkelse om et
barn eller en f amilie trenger hjelp og støtte. Mange undersøkelser starter etter at

» Bolig
» Chat
» Demokrati
» Dine rettigheter
» Diskriminering
» Diskuter
» Doping
» Ekteskap
» Europa/EU
» Film/TV
» Fjellvett
» Flytte hjemmef ra
» Forbruker
» Forelskelse
» Forsikring
» Frivillig arbeid
» Funksjonshemning
» Førerkort
» Graviditet
» HIV/Aids
» Hjelpetjenester
» Homof ili
» Husdyr
» Hør HER!
» Identitet
» Innlegg
» Kildekrit ikk
» Kjønnsidentitet
» Kjønnslemlestelse
» Kjøpepress
» Konf irmasjon
» Konf liktløsning
» Krig og f red
» Kriminalitet
» Kropp og helse
» Kultur
» Likestilling
» Lov og rett
» Mat og kosthold
» Menneskehandel
» Miljø
» Minoriteter
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Hvilke rettigheter har du som er på institusjon?
Får du bruke mobilen som du vil? Kan du ha
besøk av hvem du vil? Har du rett på eget rom?
Hvem kan åpne posten din, og kan de kreve å ta
urinprøver? Husk at du har både rettigheter og
plikter!

Les mer

f oreldrene selv har kontaktet barnevernet og mange ungdommer tar selv kontakt.
Barnevernet f år også henvendelser f ra andre instanser og f ra privatpersoner
som er bekymret f or et barns situasjon. 

Finne årsakene
Det skal allt id legges vekt på å f inne årsakene til det som er vanskelig og så skal
dette tas opp med f oreldre og barn. Det er allt id hensynet t il barnets beste som
skal bestemme hvilke hjelpetiltak som settes i gang. 

Barnevernet har i hovedsak tre måter å
arbeide på i forhold t il barn, unge og deres
familier: 

Generell f orebygging
Konkrete hjelpetiltak t il f amilien
I svært alvorlige tilf eller
omsorgsovertakelse

Du f inner mer om barnevernet på hos Barne-, ungdoms- og f amilieetaten
(Buf etat).

Les også

Spørsmål og svar
Jeg prøver så godt å ikke lyve. 
Hei Jeg blir glad f or å høre om at du trives på skolen, og at du f år det godt t il der. 
Det er en kjempestyrke, når livet ellers kan være litt vanskelig.&nbs...

» Minoriteter
» Mobbing
» Mobiltelef on
» Musikk
» Nettvett
» Noveller
» Omskjæring
» Organisasjoner
» Polit i
» Prevensjon
» Problemer hjemme
» Psykisk helse
» Pubertet
» Quiz
» Rasisme
» Reise
» Reklame
» Religionsf rihet
» Ressurser
» Ris og ros/ung.no
» Rusmidler
» Russetid
» Samer
» Seksuelle overgrep
» Sex og samliv
» Shopping
» Sjøvett
» Skilsmisse
» Skolehverdag
» Slanking
» Sorg
» Sosialhjelp
» Spill
» Spisef orstyrrelser
» Stat og kommune
» Stipend/støtte
» Studier i utlandet
» Tester
» Tobakk
» Traf ikkregler
» Trening og idrett

 PDFmyURL.com

http://www.ung.no/mobbing/
http://www.ung.no/mobil/
http://www.ung.no/musikk/
http://www.ung.no/nettvett/
http://www.ung.no/noveller/
http://www.ung.no/omskjaering/
http://www.ung.no/ungdomsorg/
http://www.ung.no/politi/
http://www.ung.no/prevensjon/
http://www.ung.no/problhjemme/
http://www.ung.no/psykiskhelse/
http://www.ung.no/pubertet/
http://www.ung.no/quiz/
http://www.ung.no/rasisme/
http://www.ung.no/reise/
http://www.ung.no/reklame/
http://www.ung.no/religionsfrihet/
http://www.ung.no/ressurser/
http://www.ung.no/ros/
http://www.ung.no/rusmidler/
http://www.ung.no/russ/
http://www.ung.no/sam/
http://www.ung.no/overgrep/
http://www.ung.no/sexogsamliv/
http://www.ung.no/shop/
http://www.ung.no/sjovett/
http://www.ung.no/skilsmisse/
http://www.ung.no/skolen/
http://www.ung.no/slanking/
http://www.ung.no/sorg/
http://www.ung.no/sosialhjelp/
http://www.ung.no/spill/
http://www.ung.no/spisef/
http://www.ung.no/stat_kommune/
http://www.ung.no/stipend/
http://www.ung.no/utlandsstudier/
http://www.ung.no/tester/
http://www.ung.no/tobakk/
http://www.ung.no/trafikkregler/
http://www.ung.no/trening/
http://www.bufetat.no/barnevern/
http://www.ung.no/barnevern/1403_Hvilke_rettigheter_har_du_som_er_p�_institusjon.html
http://www.ung.no/barnevern/1403_Hvilke_rettigheter_har_du_som_er_p�_institusjon.html
http://www.ung.no/barnevern/1403_Hvilke_rettigheter_har_du_som_er_p�_institusjon.html
http://www.ung.no/oss/barnevern/49899.html
http://www.ung.no/oss/barnevern/37382.html
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Hvor lenge kan barnevernet holde en person på tvang hvis det...
Hei :) Når du snakker om tvang i denne sammenhengen, går jeg ut f ra at du mener
etter barnevernloven §4-24. Et slikt vedtak kan bare f attes når du er under 18 år,
men det kan ha en varighet på 12 måne...

Har en del problemer hjemme, men jeg snakker ikke t il noe...
Hei jente 15 år   Først vil jeg si t il deg at du har det veldig strevsomt. Du skriver at
du har spisef orstyrrelser, har selvskadet deg og at du har hatt selvmordstanker.
Derf or er ...

Hei. Jeg er en jente på 17 år og lurer på om jeg blir gravid...
Hei du!For det f ørste så vil jeg på det sterkeste råde deg til å vente med å bli
gravid. Det er veldig koselig med barn, men alt t il sin t id! Når du bare er 17 år, er
det mye du bør oppleve og gjøre f ...

jente på 15 år som nå har fått  lit t  unødig oppmerksomhet av ...
Hei :) Du f orteller at du har brukt hasj f ast det siste halvåret, og du sier ikke noe
om at du ønsker å slutte med dette. Da er det f aktisk ganske naturlig at både
f oreldrene dine og barnevernet bl...

Huset er helsefarlig skittent og når jeg er på besøk brekker...
Hei! Dette f orstår jeg at bekymrer deg. Barn skal ikke ha det slik. Jeg mener at det
er viktig at noen må si if ra t il barnevernet om dette slik at de kan f å pappaen til å
f å litt orden i t ilværel...

Jeg er en jente som har hat anoreksi i lit t  over et år nå.
Hei du!Det høres ikke ut som om du har det så greit. Jeg håper veldig at du
f ortsatt f år oppf ølging f or anoreksien din? Går du f ast t il en psykolog? Hvis ikke,
så er det lurt om du tar konta...

når en familie spørr om hjelp selv, da tar det jo så mye len...
Hei :) Slik f øles det nok f or mange – når en står midt oppe i et problem ønsker en
å kunne f å hjelp med en gang. Kanskje har ikke den du snakket med hos
barneverntjenesten helt f orstått hvor vanskelig...

Foreldre og barnevern.
Hei Så f int at du skriver inn til oss på ung om din opplevelse. Du gjorde det rette,
ingen barn bør oppleve å vokse opp med f oreldre som ruser seg. Din klasse
venninne hadde kanskje ikke mot nok til ...

Hva må jeg si t il barnevernet får å komme på fosterhjem?
HeiHvis man har det vanskelig hjemme kan man f å hjelp av barnevernet.  De
vurderer da situasjonen til barnet/ungdommen helhetlig, og hvis det er uholdbart

» Trening og idrett
» Tvangsekteskap
» Ung makt
» Utdanning
» Utenlandsopphold
» Valg
» Vennskap
» Verneplikt/f orsvar
» Vold
» Vote
» Yrkesvalg
» Ytringsf rihet
» Økonomi
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at barnet/ungdommen bor hjemme, kan det ...

 
Se f lere

QUIZ
Hva vet du om barnevernet?

1. Hva er barnevernet?
De skal gi barn, unge og f amilier hjelp i vanskelige situasjoner

Et barnehjem

De skal gi alle barn husly

2. Kan barnevernet ta over omsorgen av et barn?
Ja, hvis f oreldrene er enige

Ja

Nei

3. Hva er et fosterbarn?
Et barn som ikke kan bo hjemme og f ostres opp utenf or sin f amilie

Et vanskeligstilt barn

Et barn som f ostrer opp andre barn

4. Er omsorg noe man har krav på i Norge?
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Hva er barnevernet?
Barnevernet skal gi barn, unge og f amilier hjelp

Nei

Ja

Ja, når man er under 18 år

5. Hva gjør barnevernet dersom et barn blir mishandlet i sitt  hjem?
Ingenting

De setter f oreldrene i f engsel

De griper inn og hjelper barnet

6. Hva gjør kommunens barnevernstjeneste?
Strikker ullsokker t il barn

Tar imot meldinger om barn som kan ha det vanskelig, og gjør t iltak

Rapporterer t il statsministeren

7. Hvem forvalter det statlige barnevernet?
Barnevernsministeren

Buf etat

Fylkesmannen

8. Hvor lenge kan ungdom som har bodd i barneverntiltak få ettervern?
Til de har f ylt 18 år

Til de f yller 23 år

Så lenge de vil

9. Har du rett  t il å være sammen med venner og familie når du er på en
barnevernsinstitusjon?

Ja, men bare under t ilsyn

Nei, det er strengt f orbudt.

Ja

Sjekk svar

Les også
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22/11/2010 18:11Jente 17år

18/10/2010 21:10Marte 4

21/11/2010 12:11Fie

08/10/2010 12:10Gubben Noah 2

og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er
f oreldrene som har ansvar f or å gi sine barn
omsorg. Men hvis de ikke f år det helt t il, skal
barnevernet hjelpe til slik at barn og unge
omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. 

Du kan ringe alarmtelef onen, t lf : 116 111 eller kontakte
barnevernvakta om du trenger hjelp nå.

Les mer

Tilleggskommentarer fra brukere
Her kan du kommentere artikkelen.

oii, jeg visste ikke at barnevernet var så ille. jeg har aldri vært der og kjenner
ingen som bor der. dette var noe nytt for meg 

Svar

De ødela livet mitt når de plasserte meg på et fosterhjem! Jeg hater de persjonene
jeg bor hos og nå er det så ille at jeg har gått i sultestreik, fordi jeg vil heller døen
og være her hos de stygge fosterforeldrene mine! Jeg får faen meg nesten aldri
sett mamma og pappa. Barnevernet vet ikke hva som er bra for oss barn. (red: du
kan skrive inn til ung.no/oss og få svar)

Svar

jeg skjønner deg veldig godt Marte.. Barneværne er noe dritt...di tar IKKE
Hensyn til Barnelåven i det hele tatt. å di gjør ikke jobben sin sikkerlig heller.
det er ihvertfall min mening 

Svar

Barnevernet gjørlivet til bestevennen min sur! Jeg er ikke særlig begeistret for dem,
og de prøver alt for å skille henne fra foreldrene som ikke har noen problemer i det
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07/10/2010 22:10Rasende 1

13/07/2010 03:07Ole 1

28/04/2010 12:04C.B 1

16/04/2010 21:04Jente 24 2

hele tatt! >:O 

Svar

Jeg er selv innunder barnevernet. For et system! 

Svar

broren min hadde møte med barnevernet og han banka dritten ut av dem og kasta
dem
ut av huset vårt pga at han er irritert på dem
Og vi alle sammen har hat dem etter oss siden vi var 1år 2å 3år 4år og nå vil de
tvanngsinlegge broren min på institusjon! 

Svar

TIL GOLDWYN: barnevernet er fucked up! da de flyttet meg hjemme fra lovet de og
lovet de, men holdt faen ikke en dritt! 

Svar

De ødela livet til meg og mine foreldre da jeg ble alenemor 22 år gammel! De
tvangsplasserte meg på institusjon verre enn fengsel, hvor jeg ble systematisk
truet, trakassert, kjefta på og trykket ned til de grader at jeg tilslutt mistet livslysten
og klarte ikke å fungere optimalt. Og da slo de til og gjorde alvor av truslene!
Brutalt rev de vekk min datter og kasta meg ut! Helt uten grunn. Hadde det ikke
vært for min familie hadde jeg mest sannsynlig vært død nå og min datter hadde
mistet sin familie og mest sannsynlig hadde vokst opp uten røtter og tilhørighet.
Greit når barn er foreldreløse eller lever i vold og misbruk, da er det nødvendig å
flytte de vekk. Men hva har jeg gjort? Jeg har aldri slått noen i hele mitt liv! Min
datter er forresten kommet til rette, hun er hos sin far. 

De av dere ungdommer der ute som hater barnevernet, allier dere!

Hilsen fra en aktiv menneskerettighetsforkjemper og støttekontakt for ofre for svik
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16/03/2010 14:03Gøran 1

16/02/2010 22:02jaa... 2

20/01/2010 15:01R 1

18/12/2009 21:12Jente 15 1

17/12/2009 16:12Krit ikern

fra barnevernets side. 

Svar

Jeg har aldri vert i kontakt med barnevernet. Men jeg kjenner noen å en av de er
fjernet fra sin mor uten god grunn å noen sa faren var alkoholiker, derfor er han til
dritt strenge fosterforeldre. Så jeg har lite til overs for dem!!! 

Svar

Eg hater barnevernet! 

Svar

Barnevernet er jo bare en vits her i Norge da. De gjør mer skade enn de hjelper.
Det at noen skal ha lov til og ta over familiene til andre er helt sykt. Mange
misbruker makten sin noe som skulle vært helt uakseptabelt. Kjønner dere som har
fått hjelp og har det bedre nå, vet jo at det er ikke alt barnevernet gjør som er
vondt. Men det er faan meg ikke mye godt dem klarer og få til heller. 

Svar

Javell , ska eg fårtella dåkkår någe? Barneværnet kan henga seg faen! Sattan får
ein jeng Helvedes idiotar! Att dåkkår faen kan lyga så jævlikt mye te folk! Sattan
BRENN! Eg vett kossen di e faen levd me di heila det fuckd up live mitt men
helvette eg hate di! Ein dag så sprenge eg ! (red: Du kan stille spørsmål på
ung.no/oss så kan du få hjelp hvis du har problemer).

Svar

Mange har nok misforstått dette med barnevern. Først og fremst, så må du ikke tro
at barnevernet kommer til å trå til hvis moren din har skreket til deg, eller blitt
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30/11/2009 21:11??? 1

09/10/2009
23:10

Cma

18/08/2009
13:08

Goldwyn

fryktelig sint. Hvis du får en klapp på hånda, er det heller ikke så farlig! Når en blir
sint, kan det hende at de kan klappe til noen på hånda, eller noe sånt. Men hvis
det er alvorlige problemer, som hvis du driver med rusmisbruk, eller at foreldrene
dine slår deg ekstremt mye og hardt, da må barnevernet steppe inn. For hvem
ellers skal gjøre det? Hvis du var et sånt barn, hadde du definitivt ønsket å komme
vekk fra de foreldrene, for å slippe all volden. For mange er barnevernet
livreddere! Hvis du er en unge med problemer, må du oppsøke hjelp. Ellers kan det
gi konsekvenser. Jeg sier ikke at alt blir bedre for alle ved hjelp av barnevernet,
men mange føler at de får den hjelpen de trenger :) 

Svar

Vart kalla inn til møte på barnevernet berre på grunn av at eg hadde vert med
nokon som sprengte ein postkasse.. synst da va så jævli unødvendig å snakka
med dei fleire gongar.. E så mangen andre eg kjenne som har gjort mykje verre
ting (Til og med blitt tatt) men ikkje får nokon konsekvensar.. For min del var dei
berre med på å gjera meg flau av at eg stod og sku inn på barnevernet!! og på
møtena snakka me berre om mykje drit som ikkje hjelpe uannsett... 

Svar

Hvorfor sier dere at barnehjem ødelegger så mange liv, det er grunn til at det er
barnehjem og det er mange voksene som setter pris på å få hjelp faktisk barn og
unge oxo. Jeg kjenner mange som har vært innblandet med barnehjem og 4 som
bor på sos barneby, de lever akkurat som oss og er kjempe glad for at de ta vare
på de siden de har det vondt hjemme og noen av de er foreldreløs 

Svar

Hva er det med ungdommer og denne sutringen? 
Dere skal være glad det er voksne utdannede mennesker som tar dere inn om en
"ulykke" skulle skje.
Dere får mat, husly, trenger ikke og tenke på regninger, gratis utdannelse, hjelp til
hva enn dere vil, noen som alltid vil lytte. jeg sier ikke at alle som har arbeid med
barnevernet er oppegående mennesker, sikkert svært få. Men de gjør sitt beste for
at hjemmeløse barn skal få en fremtid. Det burde ha klart vært grenser som hvem
som skulle få jobb innen barnevernet.

 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


14/09/2010 10:09C.B 3

17/08/2009
03:08

krist ina 1

09/08/2009
23:08

krist ine 2

Men og syte og klage for det, er ikke noe særlig rettferdig. TENK på andre
mennesker i andre land! Tror dere virklig at det finnes et annet land som tar hand
om sine statsboere som Norge? NEI! Om du hadde havnet på gaten i statene, må
du klare deg selv. Det er INGEN som kommer på stats regning og redde your sorry
little ass for og ende på gaten! Og hvorfor skulle staten egentlig gidde? hæ?
Hvorfor? Dere viser ikke mye takknemlighet for de som give a damn! 
Det finnes mangen mennesker/barn som har det bra igjennom barne vernet, og det
er ikke bare fordi det er gode mennesker rundt dem. Men de vil også lykkes med
livet sitt. Du rer din egen seng sier bare jeg. 

Svar

jaha ja? ka faan? æ ska si dæ en litn ting? villa heller ha bodd hjæm, enn ka
å bodd under barneværne! d e ikke bare hjemløse heller som kan bli dratt inn
i branevern, så fra mi si side, så virke d som at du ikke veit så jævli my 

Svar

Barneverne fucker opp live til folk!di jør det med mitt hværtfall, har faen me inne
tider ennå hva faen?barneverne er ikke så flink som di skal ha det til ass,bodde i
fosterhjem en stund men det varte ikke lenge før barneverne sa at det ikke hvar
akkutt lengre etter mamma slo me å sånn.så jeg ble sendt hjem så ble det ett rent
helvette hjemme igjen, men folk har det verre en ka jeg har det da..men har egentli
bare en ting å si!FUCK BARNEVERNE!!! 

Svar

Hallo, jeg er faktisk HELT enig med de som skriver her under, alt de sier om
barneværnet. Barneværnet gjør mer vondt enn bra for familiene her i norge, og jeg
har selv vært innblandet i barneværnet. Alle dere unge der ute som sier at vi skal
holde kjeft, og "grow up" fordi vi slenger dritt om barneværnet,har INGENTING de
skulle ha sagt. de vet ikke hvordan det er, hvordan det er når barneværnet skal på
"inspeksjon" hjemme hos folk, og barna bare setter på seg et pent lite smil, slik at
de skal gå sin vei igjen. Barneværnet vrir på sannheten, og tingene som står i
papirene, de skifter saksbehandler annenhver uke, og for hver gang
saksbehandlerne skiftes, så får barna nye mennesker å måtte forholde seg til, og
forholdet og den tilliten som barne hadde med saksbehandleren før, blir brutt.
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Barneværnet tråkker på familier, og familieforhold, istedet for å bygge dem opp og
hjelpe dem. F**K dere i barneværnet, som tror dere gjør så gode jobber, tenk på at
det er folk dere holder på med, ikke gjenstander av plast. dessuten, så er det på
grunn av barneværnet at folk havner i eil miljø, at barn og unge kommer i feil
miljøer og i kontakt med feil folk. det er så uendelig mye jeg skulle ha sagt, men
det får være nok for nå. 

Svar

Barneværnet kan brenne i helvete! de ødelleger fler liv!! nå har de ødelagt mitt liv.
storesøss sittliv og begge lillesøstrene mines liv + Mammas!! BRenn i helvet
barnevernet! hele livet har dere "vert her for meg" og "bare vill gjøre meg godt"
kan dere ikke forstå noe?! Jeg har enntopp i ett stoffmiljø og alt det innebærer bare
pga dere!! Hele livet mitt har godt i vaske pga dere!!!! Satan ! dere ødelegger mer
enn dere gjør godt! Er pisselei dere og snakket dere om att dere vill hjelpe oss, og
vi gjør bare det som er best for meg! ingenting stemmer ! jeg har fått angst og
panikkanfall pga dere ! vet faen ikke hvordan jeg skal beskrive dere , helvetes
små jævler som fucker til livene våres'! 

Svar

ååå hold kjeft da! barneværnet gjør jobben sin for faen, det er faktisk mange jævla
ungdommer som ikke vil bo hjemme og som ikke føler seg trygge hjemme,
kanskje pga alkohol og andre ting. alle er faen ikke like, så ikke sitt hjemme og
klag om at barneværnet er no dritt og sånt, herregud, grow up!!!! 

Svar

jeg er litt eni i det du sir jeg bor i foster hjemm og har ikke noe problem med
det tilome fått egen ponni XD
men det er ikke alle som er like heldi så di kan få et sjikkeli dritt liv så jeg
tenker at barne værnet bare jør en halveis god jobb 

Svar
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Embla

hold kjeft du da!!!! barneværnet gjør ikke en DRITT!!! jeg har bodd under
barneverne en goooo stund no, å dæm jør myy som ikke e lovli, æ villa ikke
bo hjæm æ heller, pga at mor mi banka drittn ut av mæ hvæær jævla dag, mn
hadd æ vist om koss barneværne faktisk fungere, før æ tilkalt dæm, villa æ
faan ha bodd hjem i faan skapet enda ja!!! 

Svar

vibeke skriver :
09/02/2009 -  17:33Det var overraskende og trist å lese at så mange barn og
ungdom har så negative erfaringer med barnevernet! Jobber nemlig i barnevernet
og grunnen til at jeg har valgt den jobben er jo nettopp å hjelpe barn og unge til å
få det bedre, ikke verre! Hadde vært veldig interessant om dere som har negative
erfaringer, kunne si hva barnevernet burde bli flinkere på, eller gjøre anerledes?
Min erfaring er at vi ikke alltid er like flinke til å høre på hva ungdommene selv
ønsker, og ofte har vi satt av for lite tid til å snakke med dem og finne ut hva de
faktisk ønsker. Vi trenger også å høre om barn og ungdoms erfaringer med
barnevernet, det er slik vi kan lære av dere og gjøre en bedre jobb! 
- - - - -
Det innlegget der var det mest kvalmende, falske, oppgulpet jeg noen sinne har
lest... barnevernet av i dag ødelegger ungdommer og river ned deres selv
fortroende slik at disse ungdommene aldri mer klarer på reise seg... fy deg
vibecke... dette er den samme kvalmende ( årmaktige ) sleipe fremgangs måten
alle i barnevernet har for å låkke til seg bra ungdom ... fytti katta jeg ble kvalm!!!!! 

Svar

da jeg ble flyttet i foster hjem va det eneste som var irriterende var barne
værne omg de komm å snakka me mæ
di kommenterte tillome at æ hadde det rotat på romme og så sa di at æ måtte
være snill me mor mi ..... barne værne e nokka dritt 

Svar

Her er det en del interessante kommentarer og innlegg. Nora skriver at mor jobber
i BV,men slår og skriker egetbarn! Kan det være aggresjonsnivået i det miljøet hun
jobber som påvirker hennes oppførsel?Jeg ville forsøkt å ta det opp med henne
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eller så...? 

Svar

jeg vet at dethøres teit ut,men jeg hater barnevernet, ja noen av dem er snille,men
det er bare NOEN, av ALLE som jobber der, de tror de vet hva som er bedre for
barn ved å tvangsflytte dem vekk fra sin familie, og inn i fosterhjem som de mener
er den rette for dem, MEG I R****!!! jeg flyttet hjemmeifra da jeg var 12 år
gammel,den dagen måtte jeg bli voksen. jeg ville ikke dra,jeg gråt foran
dommerene i fylkesnemda, de brydde seg ikke, barnevernet fant ett fosterhjem
tilmeg som de mente passet tilmeg, jegahr nå bodd hos demi 3 år, og kjerringa til
fostermor behandler meg som en drittunge og sier at jeg ALLTID har feil,og hun
alltid rett, mannen hennes sier at det er bare å gi opp, hu gider ikke å høre, hu sier
tilmeg at jeg er bare 17 år gamel, og er for UNG til å eie noe, at jeg eier ingen
ting, og ikke bestemmer en dritt, og at jeg er bare hennes lille nikkedukke, og si
jeg ahr det bra når barnevernet er på besøk.
hun skryte BARE av meg når hun selv får æra for det, jeg driter i skolen nå, alt jeg
klarter å tenke på er å flytte hjem, jeg driter i om det er ett halvt år til jeg kan gjøre
hva jeg vil, jeg orker ikke mer, JEG HATER HENNE OG `BARNEVERNET, FAEN TA
DEM!!! 

Svar

Visst phan er barnevernet til nytte. Om din mor og far dør,må du da på gata og
tigge? Ikke bare rus og vold som er årsaken til at barnevernet kontaktes. Jeg
mener at det er bedre med en full mamma enn ingen mamma. Og enten det er
foreldrene som er problemet eller ungdomen selv så er det et H å ha barneverns
kontakt UANSETT.Vi vil jo alle leve "normalt". Og jeg mener nå bestemt at ingen
kan uttale seg for hva man ville som 4 åring 10 år etter! Da vet man INGENTING
om hvordan det var, man vet bare det man vil eller kun hører. Finn noen du er glad
i og slutt å vær så sur og bitter!! 

Svar

Fortell meg... hvorfor skulle barnevernet hjelpe en ungdom på 17 år med å få
ødelegge sin fremtid, ( en ungdom vi ALDRI tidligere hadde hat problemer med, og
som alltid har værrt pliktoppfyllende og flink på alle måter, helt frem til h*n fikk ny
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kamerat.. ) H'n fikk hjelp av barnevernet til å fortsette dette ødeleggende utskeiende
sporet... KUN pga at h*n hadde fått ny venn og ville leve livet isteden for å
konsentrere seg om skolen ( 2 året vidergående med flotte resultater) .da h*n
bodde hjemme..
Barnevernet gadd ikke en gang å sjekke h*ns hjem, men ga ungdommen en
leilighet hvor rus kammeratene og h*n ruset seg fra sams og samling... 
1 år etter på flyttet poden hjem igjen, med et alvorlig rusproblem og utvikklet
psykose... og foreldrene måtte gjøre jobben selv med å hjelpe ungdomen som fikk
sin fremtid og helse ødelagt av barnevernet !
Nei dette barnevernet som vi har i dag, er ikke til hjelp for noen ! 

Svar

Får alle dåkker som sir at dåkker hate barneværnet, ka e grunnen te det ? Bor på
Institusjon skjøl , å har både dårlige og brae erfaringa. Men oppføre æ mæ bra så
får æ my større frihet å får det my bedre. VIss du e en jævelunge kan du ikke
forvent å få det som du vil. Det va æ skjøl som tok kontakt med barneværnet. Først
trudd dæm ikke på mæ , men dagen etter at æ tok kontakt så ble æ flytta te en
institusjon. Livet mitt har blitt my bedre , å æ angre ikke på at æ tok kontakt.
Barneværnet tar en vældig grundig vurdering før dæm flytte barn fra foreldran sine ,
å dæm treng gode grunna te å gjør det. Barneværnet har kansje gjort livet surt for
mange barn og ungdumma. Men når unga som e små blir flytta e det altid en god
grunn te det. Så alle dåkker som sir fuck barnevernet osv, må nesten kom med en
grunn. Fordi det e mange unga som har fått det my bedre pga barnevernet. Dæm
som ikke har det har sikkert oppført sæ som nånn drittsekka å 

Svar

Barnevernet i dag er latterlig dårlig! Det skyldes flere faktorer, men i høy grad den
lite varierte pensum for mennesker som utdanner seg innen for barne og ungdoms
pedagogiske spørsmål. Videre må barnevernet også se at de må presse på
politikere for å få økt økonomisk støtte. Dette vil hjelpe i mange saker hvor
barnevernsarbeidere har alt for mye og gjøre og alt for liten tid. En markant økning i
barnevernet vil gjøre det mer forsvarlig å håndtere barnevernssaker da hver enkelt
sak kan prosseseres på en skikkelig måte.
Igen tjener på at barnevernet slik det er i dag fortsetter på den samme "stien". De
som til slutt taper på en videreføring av dagens barnevern, er barna. Uansett om
de plaseres i fosterhjem, på barnehjem, blir hos foreldre eller andre alternativer. 

Mer penger til barnevernet. Økt faglig kunnskap og bredere spekter! 
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Svar

barnevernet har prøvd å ødelegge vennen min 

Svar

Jeg er under barnetvernet og de har bare ødelagt min barndom og ungdomstid.
Ble tatt fra familien min da jeg var 8 og er 17 nå. 

Svar

Barnevernet gjorde ting bare verre for meg, så det er bare bullshit. Hu dama trodde
ikke på oss, på møtet engang. Bare ei vennine av meg ble "reddet" for å si det
sånn. Ellers mange der ute som lider enda og de tror ikke på det. 

Svar

jeg selv har vert i kontakt med barnevernet og vet ikke så og si ingen ting av hva
som kommer til og skje. hva som skjer videre men utrlig bra skrevet. og den quizen
var veldig bra. men jeg vet fortsatt ikke vha som kommer til og skje videre med
meg og lillebroren min. 

Svar

det er sant mange ansatte hos barnevernet er snille og mange er dømmenede
men også at det hjelper jo trossalt barn med å få tak over hodet og la dem få mat
og drikke. og prøver å gjøre live bedre så de får br framtid. XD 

Svar
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Barnevernet reddet livet mitt! 

Svar

Det er uforståelig at rettsstaten Norge ser ut til å tillate brudd på rettssikkerheten for
barn, selv om slike brudd kan dokumenteres. I dag lider barn, og påføres livsvarige
skader ved omsorgsovertakelser som ikke skulle ha vært gjort. Svaret på
henvendelser til høyere instanser er "vi kan ikke gå inn på enkeltsaker."
Fagpersoner, engasjert av bvt, føler seg forpliktet til å gi det produktet som blir
forventet. Millioner kroner går med som burde brukes til målrettede tiltak for å bedre
barns heimemiljø. Hva skal til for å vekke de ansvarlige myndighetene? 

Svar

Jeg har en ting barnevernet burde jobbe med.
Jeg liker absolutt ikke at barnevernet har tidsrammer. Barn og foresatte burde ha
krav på den hjelp de ønsker. Hvordan skal man beregne hvor lang tid man skal
bruke på en sak. Jeg mener at hvis man merker fremgang burde man fortsette å
hjelpe til forholdene er bra. For å bevare barnets beste burde man ha oppfølgings
møter i lang tid etter.
Hilsen Per (barn å ungdomsarbeider)
Har hatt barnevernet hjemme hos meg å, men det var en falsk melding de hadde
fått. Jeg skulle bare ønsket at de hadde mer tid til å hjelpe mamma med det hun
ønsket. 

Svar

Det var overraskende og trist å lese at så mange barn og ungdom har så negative
erfaringer med barnevernet! Jobber nemlig i barnevernet og grunnen til at jeg har
valgt den jobben er jo nettopp å hjelpe barn og unge til å få det bedre, ikke verre!
Hadde vært veldig interessant om dere som har negative erfaringer, kunne si hva
barnevernet burde bli flinkere på, eller gjøre anerledes? Min erfaring er at vi ikke
alltid er like flinke til å høre på hva ungdommene selv ønsker, og ofte har vi satt av
for lite tid til å snakke med dem og finne ut hva de faktisk ønsker. Vi trenger også å
høre om barn og ungdoms erfaringer med barnevernet, det er slik vi kan lære av
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dere og gjøre en bedre jobb! 

Svar

Vi har hatt full tiltro til at barnevernet hjelpe barn i vanskelige livs situasjoner.
Dette endret seg brått da vårt lille barnebarn trngte hjelp. Skolen sendte inn
bekymringsmelding til det lokale barnevern, og vi håpet dette organet var så
opptatt av barns ve og vel at de ville ta kontakt med skole, helsestasjon
familie samt snakke med barnet selv da han er 7 år. Vel...vi har fått vite at den
eneste som er blitt kallt inn til samtale er vår sønn og ut ifra hans forklaringer
henlegger da barnevernstjenesten denne saken. Da vi kontakter dem for å
høre om dette var tilfelle og om det iallefall kunne settes inn tiltak for at barnet
skal få den gode oppveksten det fortjener-  får vi til svar at barnets far ikke
ville ha hjelp og dermed kunne barnevern ikke gjøre noe. Det er nå på tide å
endre etatens navn..det eksisterende navn gir falsk trygghet for oss som ikke
er så bevandret i denne byråkratiske verden, Foreldrevernet hadde vert et
mere passende navn!!!

Svar

faen ta barnevernet as 

Svar

barnevernet er værre en gestapo de prøver å ødelegge flest mulig barn slik at de
kan bli narkomane eller kriminelle.
hilsen gutt på 15 år som har vært under dem i 12 år 

Svar

barnevernet er noen dritt folk!!!

min meining om det!! har vore under de i 4 snart 5 år... de gjør ikke enn dritt.. 
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Svar

jeg kom nesten i barnehjem eller i et forsterhjem bare fordi en som til og med står
på svartelista sendte et bekymringsbrev til barnevernet. den eneste grunnen til at
jeg skulle komme til barnevernet var at jeg ikke hadde med regntøy. men det
syntes jo heldigvis barnevernet var latterlig. og dessuten burde ikke de som står
på svartelister få lov til å annmelde noen ting og de burde fått sparken. 

Svar

dere som er uenig med at barnevernet ikke gjør en "ordentlig" jobb. hva mener
dere at barnevernet skal gjøre for at det skal bli bedre for barn og ungdom? 

Svar

Eg har vært innblandet i barnevernet og eg har bodd i mangen år på et
barnehjem, og eg har og bodd i foster familie... Eg flyttet inn på et barnehjem her i
bergen da eg var 13, og bodde der til eg var 16, så flyttet eg i fosterfamilie... Det
er så utrolig mangen som er redd for og bo på et barnehjem, men det er ikke så
gale så en skal ha det til og være...
Grunnen for at Eg havnet der, var pga mamma og stefar var narkomane, og de
slo, sparket og kjeftet og sto i.
Sprøyter, Våpen, og mangen rusede personer som ligger over alt og er full i
kokain og heroin, Det er ikke så veldig artig og våkne opp til.. Men når eg havnet
på barnehjem, så låste eg meg inne på rommet hver dag i nesten 1 uke, og eg
låste meg ikke ut før eg følte at tiden var inne til og innse at det var Her eg skulle
bo... Eg fant fort ut at dette kan bli en ny tid for meg. Eg skiftet skole, fant meg nye
venner, og eg hadde det veldig veldig bra... Men et veldig godt råd til alle som
skal flytte på et barnehjem, IKKE, FOR ALL DEL IKKE VÆR EN J*VEL UNGE.. Det
hjelper ingenting... Det ender bare opp med Hat, og fortvilte unger og ansatte.. Og
for All del, ALDRI STIKK AV FRA ET BARNEHJEM.... Da kommer politiet og henter
deg, og du får store problemer senere..
Men vær en snill gutt/jente, og gjør det du får beskjed om, da går alt så mye
bedre...
Eg fikk en veldig fin beskjed når eg flyttet fra barnehjemmet, Sjefen av
barnehjemmet sa til meg: Aleksander, Du er en av de Snilleste barna som noen
gang har bodd her... Lykke til videre i livet...
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Det hjelper veldig på når en person sier sånn...

Men for alle som tror og sier at et barnehjem er et helvete uten like,,, det er helt
feil..
De ansatte gjør alt de kan for at du skal føle deg hjemme... Du får tak over hodet,
du får frokost, middag og kvelds hver dag, og du får det Mye bedre der, enn og bo
med Narkomane/Alkoholikere.

Følg rådet mitt, vær en snill gutt/jente..
Så går alt så ufattelig mye bedre...

Lykke til videre, Alle som er inne i barnevernet...

mvh Aleksander..... ^^, 

Svar

det er en bra quizz :) men jeg vet at de som bor på barnevernet har det veldig
dårlig!!! 

Svar

Er så glad for å høre at andre også ser at barnevernet faktisk gjør mye feil. Det er
enkelte i barnevernet som gjør en god,som bryr seg og som virkelig ser personen
og ikke er fordømmende.Men de er det få av! Dessverre har jeg mest dårlig
erfaring,ved at det er blitt gjort en del overtramp.Det er skremmende å se hvor stor
makt barnevernet har, det er som mange mennesker som ikke passer til denne
jobben,som ødelegger familien,framfor å redde og hjelpe familien på rett kjør. Min
barndom og mitt liv som voksen har blitt skadet pga den behandlingen jeg og min
familie har fått. Det er tid for endringer! Vi trenger barnevernet,men slik det er idag
er ikke bra nok. Vi som er brukerne må bli hørt,ta selvkritikk ! 

Svar

Hei. Ingen av alternativene til spørsmål tre er riktige. Et fosterbarn er et barn som
fostres opp utenfor sin familie. Det trenger ikke å bety at foreldrene er dårlige. 
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27/07/2008
00:07

Lot te- lille

01/07/2008
16:07

WTF

27/06/2008
23:06

FUCK YOU!

Vikingene kunne for eksempel sette ungene sine bort til andre familier, og det var
ofte en stor ære og tillitserklæring ovenfor fosterforeldrene, og ment til å 
knytte familiene bedre sammen. 

Poenget mitt er at det er ikke hvorfor ungen er satt bort som gjør den til en
fosterunge, men at han/hun er det. 

Dette kan virke litt flisespikkende, men jeg syntes "på grunn av dårlige forhold i
hjemmet" var ekkelt og nedlatende sagt når det faktisk er både overflødig og feil.
Egentlig ganske typisk barnevernet. 
(red: takk for tilbakemelding, we fix)
> 

Svar

Barnevernet ødelegger så mange liv. Så mange liv... Dere som har skrevet denne
oppskrytte artikkelen om barnevernet er med på å hjernevaske den norske
befolkningen. Jeg ble innblandet i barnevernet da jeg var 3 år. Ingen brydde seg
om at jeg ville være med mammaen min.

Svar

Barnevernet er og blir et jævla pr.stunt. Jeg ble plasert i institusjon fordi de ikke fant
noen jeg kunne være hos...før det måtte jeg være på psykriatisk..da de ikke hadde
peiling på hvor de skulle gjøre av meg. Barnevernet er en stor jævla bløff som gjør
ting 50 ganger værre.

Svar

... (red: spørsmålet er slettet. Tusen takk for tilbakemeldingen!!!)
> Hva faen?! det er da IKKE riktig, jeg ble plassert i institusjon, men ikke på grunn
av rus og sånt! DERE er grunnen til at alle misforstår barnevern-barn og dere er
grunnen til at alle tror det er barneverns-barna som har skylden til at de blir
plassert i institusjon, hva er problemet deres??! dere burde skamme dere! Det
riktige svaret er: Når barnevernet synes det trenger det! BURN IN HELL,
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25/05/2008 17:05Nora 1

MOTHERFUCKERS!!

Svar

Mamma jobber i barnevernet men hun slår meg, skriker til meg og alt mulig. Disse
spørsmålene lærte jeg litt om..

Svar

Legg inn en melding!

Ditt  navn Din e-mail (valgf ritt)

Din kommentar (HTML-tagger f jernes)

  Legg t il   

Likestilling mellom
kjønn
Likestillingsloven skal f remme
likestilling mellom kjønnene og
skal spesielt ha f okus på å
bedre kvinnenes stilling.

Hva skjer når du
bryter loven?
Noen kjører
moped f ør
de f yller 15
år, andre

Ukas blogginnlegg uke
46: espii
I dag var eg
på kino og
såg f ilmen
"Armadillo"

Naken for en fremmed
på bilde eller
webcam?
Du er i så
f all ikke
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bedre kvinnenes stilling.

Les mer

år, andre
prøver å
gjøre livet
enklere ved å f orf alske penger.
Hvor lurt er det egentlig, og hva
kan konsekvensen være?

Les mer

"Armadillo"
etterf ulgt av
polit isk
debatt om Noregs deltakelse i
krigen.

Les mer

alene.
Overgripere
er ekstremt

utspekulerte på internett, og
kan lokke med penger,
modelljobber og gi seg ut f or å
være noen de ikke er. En vanlig
trussel går ut på at bilder eller
f ilmer som f innes skal sendes til
venner, kjente og blir lagt ut på
nettet, på skolen til alle der du
bor. Men ikke la deg true -  meld
f ra t il polit iet og f å en slutt på
det NÅ f ør det blir verre.

«kan jeg få kjøpe en brukt tanga
av deg for tusen kroner». Også
har de drevet og tulla og sånn,
at «du kan få en som ikke er
brukt», og han «da betaler jeg
200», ikke sant. Han er helt rar..

Les mer
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