


Media og sosiale medier
Proffene deler historier fra hjertet sitt 

Personlige historier blir i rommet. Råd kan deles

Si fra hvis det er media her, så vi kan avtale hva 
som deles fra proffene. Forandringsfabrikken vil 
ha sitatsjekk

TAKKKKK for respekt for dette ❤️



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 nyttige barnehage, skoler, psykisk 
helse-tjenester og barnevern må vi lytte t i l  erfaringene 
fra og rådene ti l  barn og unge



Barn deltatt i undersøkelser

• 5200 i  skolen

• 1500 som får hjelp av barnevernet 

• 1700 som får psykisk helsehjelp

• 300 utsatt for vold og overgrep



Proffene formidler kunnskapen 
Barn og  ung e  som er  med i  undersøke l sene  i nv i teres  med som prof fer  t i l  å  formi dl e  den oppsummerte  kunnskapen.  
Rundt  300 ung e  er  akt i ve  prof fer  rundt  i  N org e .

BarnevernsProffene – SkoleProffene – PsykiskhelseProffene



Barn presenterer svar gjennom kreative 
virkemidler som foto eller film



Alle oppfordres til å delta



Kunnskap fra barn – et bidrag til fag



FORANDRINGSFABRIKKEN KUNNSKAPSSENTER





Hvordan møte barn 
på en god måte 



Barnesyn

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



ÅPENHET

være ærlige og gi nok 

og god informasjon

SAMARBEID

ha barnet som din nærmeste 

samarbeidspartner

Verdier:
Klok og nyttig profesjonalitet

KJÆRLIGHET

vise varme, i øyne, 

kroppsspråk og ord

YDMYKHET 

tro på barn, lytte for å forstå 

og si unnskyld



Å samarbeide med barn
(også kalt ”medvirkning")

Barn må få ærlig og nyttig informasjon

Barn må få beskrive virkeligheten sin i trygge rom

Barn må få være med å bestemme 

Barn må få være med å dokumentere 

Barn må få gi tilbakemelding





Anbefalinger fra barn
• Gi barn systematisk info om hva voksne eller andre barn ikke har lov til å 

gjøre mot barn, hvem de kan si i fra til, og hva slags hjelp de kan få

• Det viktigste oppdraget deres er å bevare tilliten til barnet

• Møt barnet med mot, følelser og menneskevarme

• Fortsett å snakk med barnet når et barn har fortalt 

• Avtal med barnet hvordan, til hvem og når informasjon fortelles videre

• Anmeldelse må ikke gjøres forhastet, det kan ha store konsekvenser for 
barnet

• Hasteflytting må vurderes og så langt det er mulig gjennomføres i 
samarbeid med barnet



www.forandringsfabrikken.no/kunnskapssenter



• Samarbeider med barn og unge i hjelpesystemene 
nå 10-23 år, fra hele landet

• De er først oftest del av et prosjekt

• De inviteres deretter med som «proffer»

• ”Proffene” bidrar i opplæringsarbeid og/el 
påvirkningsarbeid, der unge møter ”makta”

• Har siden 2008 møtt: 

ca 1000 BarnevernsProffer

ca 300 PsykiskhelseProffer 

ca 3000 SkoleProffer


