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Kommunene i Trøndelag v/ enhetsledere for
barnehager, barne- og ungdomsskoler,
helsestasjon og skolehelsetjeneste. Kopi til
rådmenn og kommunalsjefer for helse og oppvekst

Invitasjon til samarbeid om bruk av voldsforebyggende verktøy «Jeg vet»
og «Snakke»
Å forebygge vold og overgrep mot barn og unge er et politisk satsingsområde og et prioritert
område for regjeringen. Vold og overgrep mot barn og unge er et betydelig samfunnsproblem og et
folkehelseproblem.
Fylkesmannen i Trøndelag og RVTS midt, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging, har i oppdrag å bidra til å gjøre Opptrappingsplan mot vold og overgrep
(2017-2021) kjent i kommunene, jf. FNs barnekonvensjon, Artikkel 19 Beskyttelse mot misbruk, og
bidra til implementering og bruk av de voldsforebyggende verktøyene «Jeg Vet» og «Snakke.
«Jeg vet» er en læringsressurs som er utviklet av Bufdir. Den skal bidra til å forebygge vold, overgrep
og mobbing gjennom å gi barna økt kunnskap om temaene. Læringsressursen gir også
barnehagelærere og lærere tilgang til kvalitetssikret og alderstilpasset læringsopplegg for å gi barn
og unge kunnskap om temaene vold, overgrep og mobbing.
For mange er det utfordrende å snakke med barn som vi har mistanke om kan ha vært utsatt for
vold eller overgrep. Opplæringsportalen «Snakke» er et digitalt verktøy der hjelpere kan øve på å
snakke med barn om vold, overgrep og omsorgssvikt. Her kan fagfolk hente kunnskap og erfaring, se
filmer og øve på samtaler om vold, overgrep og omsorgssvikt. En samtale kan skape tillit og trygghet,
men også det motsatte. Derfor kan det være fint å øve – spesielt sammen med kolleger.
Målet er at alle voksne som jobber med barn skal bli trygge til å snakke med barn om deres
opplevelser og oppdage vold og overgrep tidligere. For å nå dette målet planlegger vi følgende
aktiviteter:

o

Dialogmøter med kommunene

Fylkesmannen i Trøndelag og RVTS ønsker å møte kommunene regionvis via Skype eller Teams i
september for å etablere samarbeid om iverksetting og bruk av de voldsforebyggende verktøyene i
kommunene. Vi ønsker å diskutere muligheten for å arrangere kurslederkurs i høst for
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nøkkelpersoner. Disse er tenkt som lokale ressurser som skal ivareta ansvaret i den enkelte
kommune og iverksette kompetanseheving og bruk av verktøyene. Vi ønsker dere velkommen til et
spennende dialogmøte og vil komme tilbake med informasjon om dato og agenda. Vi tar sikte på å
gjennomføre dialogmøter i september.
Vi ønsker tilbakemelding om hvem som er kommunens representant og vil delta i dialogmøte innen
2. juni. Vi vil i forkant av dialogmøtet sende ut informasjon og spørsmål slik at kommunen og
deltakerne kan forberede seg. Navn på kommunens representant(er) sendes fylkesmannen ved Laila
Hoff Johansen e-post fmtllaj@fylkesmannen.no

o

Planlagt konferanse og kurslederkurs i høst

20. oktober
Konferanse om barnekonvensjonen, opptrappingsplanen mot vold og overgrep, ny nasjonal
retningslinje om tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge samt presentasjon av de foretrukne
voldsforebyggende verktøyene «Jeg vet» og «Snakke
4.-5. november
Kurslederkurs for kommunalt ansatte og andre interesserte som jobber med barn og unge i det
digitale verktøyet «SNAKKE». Vi tar forbehold om endringer av datoer avhengig av Covid-19
situasjonen. Det kan eventuelt bli aktuelt å arrangere dette som webinar.
Barnekonvensjonen
Artikkel 12 i FN’s barnekonvensjon omhandler barns rett til å bli hørt og si sin mening i alle saker
som vedkommer dem. Fagfolks evne til å snakke med barn og unge og legge til rette for
medvirkning i saker som angår dem, er grunnleggende for å gi dem riktig hjelp og støtte. Det er
sentralt å ha kunnskap og kompetanse om dette, samt øve slik at de blir trygge i å samtale med barn
og unge.
Politiske føringer



Aktuelt lovverk, herunder avverge-, melde- og opplysningsplikten.



Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-2021)
Satsingen og implementering av de voldsforebyggende verktøyene «Jeg vet» og «Snakke» er en del
av opptrappingsplanen mot vold og overgrep.



Ny lovbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven §3-3 a
Kommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for,
eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Kommunen skal legge til rette for
at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle
overgrep.
For at helsepersonell skal ha kompetanse til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle
overgrep, er det viktig at alle nivåer innenfor tjenesten innehar slik kompetanse. Kommuneledelsen
har et særlig ansvar i dette arbeidet når det gjelder å planlegge, gjennomføre og evaluere tjenester
og tiltak til barn og unge.


Ny nasjonalfaglig retningslinje om tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge
Målet med retningslinjen er å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte
i kommunen slik at utsatte barn og unge oppdages tidlig og får tilpasset hjelp og oppfølging.
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Målgruppen er kommunens politiske og administrative ledelse, ledere og ansatte i barnehage og
skole, ledere og ansatte i aktuelle tjenester og sektorer som helsestasjons- og
skolehelsetjenesten, barnevern, NAV, fastleger, PPT, helse- og omsorgstjenester for voksne
barn og unge mellom 0-24 år og deres foresatte.
Retningslinjen inneholder 7 sterke anbefalinger med tilhørende tiltak, hvorav anbefaling nr. 4
peker på at ansatte som arbeider med barn og unge bør ha kompetanse i å snakke med barn og
unge de har bekymring for.
Dette gjelder særlig de som arbeider med barn og unge i barnehage og skole, i helse- og
omsorgstjenester, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, barneverntjenesten og andre som
følger opp barnefamilier.

Nærmere informasjon kommer når vi har fått tilbakemelding om kontaktpersoner, og minner om at
frist for å oversende navn på disse er senest 2. juni.
Velkommen til et spennende samarbeid!

Ved spørsmål kontakt Siri Leraand, RVTS: sirileraand@stolav.no
Laila Hoff Johansen, Fylkesmannen i Trøndelag: fmtllaj@fylkesmannen.no

Likelydende brev sendt til:
Trondheim kommune
Heim kommune
Holtålen kommune
Malvik kommune
Namsskogan kommune
Skaun kommune
Lierne kommune
Raarvihken Tjïelte/ Røyrvik kommune
Rindal kommune
Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune
Verdal kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Overhalla kommune
Åfjord kommune
Inderøy kommune
Midtre Gauldal kommune
Flatanger kommune
Grong kommune
Hitra kommune
Levanger kommune

Postboks 2300 Torgarden
Trondheimsveien 1
Bakkavegen 1
Postboks 140
R. C. Hansens vei 2
Postboks 74
Heggvollveien 6
Røyrvikveien 5
Rindalsvegen 17
Sørsivegen 6
Postboks 24
Fånesvegen 1
Postboks 152
Svalivegen 2
Øvre Årnes 7
Vennalivegen 7
Rørosveien 11
Lauvsneshaugen 25
Postboks 162
Rådhusveien 1
Postboks 130

7004
7200
7380
7551
7890
7358
7882
7898
6657
7760
7651
7633
7261
7863
7170
7670
7290
7770
7871
7240
7601

TRONDHEIM
KYRKSÆTERØRA
ÅLEN
HOMMELVIK
NAMSSKOGAN
BØRSA
NORDLI
LIMINGEN
RINDAL
SNÅSA
VERDAL
FROSTA
SISTRANDA
OVERHALLA
ÅFJORD
INDERØY
STØREN
FLATANGER
GRONG
HITRA
LEVANGER
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Melhus kommune
Namsos kommune
Oppdal kommune
Røros kommune
Meråker kommune
Osen kommune
Rennebu kommune
Selbu kommune
Stjørdal kommune
Tydal kommune
Høylandet kommune
Indre Fosen kommune
Nærøysund kommune
Orkland kommune
Steinkjer kommune
Ørland kommune
Leka kommune

Rådhusveien 2
Stavarvegen 2
Inge Krokanns veg 2
Bergmannsgt. 23
Rådhusgata 7
Rådhusveien 13
Myrveien 1 Berkåk
Gjelbakken 15
Postboks 133 / 134
Tydalsvegen 125
Vargeia 1
Rådhusveien 13
Postboks 133, Sentrum
Postboks 83
Postboks 2530
Alf Nebbs gate 2
Leknesveien 67

7224
7856
7340
7374
7530
7740
7391
7580
7501
7590
7877
7100
7901
7301
7729
7160
7994

MELHUS
JØA
OPPDAL
RØROS
MERÅKER
STEINSDALEN
RENNEBU
SELBU
STJØRDAL
TYDAL
HØYLANDET
RISSA
RØRVIK
ORKANGER
STEINKJER
BJUGN
LEKA

