
 

 

 

 

 

Prosjektutviklingsseminar og samling for barnevernleiarar i 

Førde, Scandic Sunnfjord Hotell 21. og 22. april 2020 

Dag 1.  Tysdag 21. april 2020 

 

09.30 – 10.00

  

Fylkesmannen 

Barnevernreforma, nye oppgåver til kommunane, kompetansesatsinga, 

læringsnettverk og korleis søke om stimuleringsmidlar til utviklingsprosjekt  

   

10.00 – 11.15 Dei pågåande utviklingsprosjekta – tema og status  

• Høgkonflikt 

• Fosterheim 

• Tenesteutvikling 

 

11.15 – 11.30 Pause 

 

11.30 – 12.30 Kompetansemiljøa og Brukarorganisasjonane 

Kort om vår aktivitet, interesse for samarbeid og innspel til tenesteutvikling 

på barnevernsområdet (10 min per innlegg) 

 

12.30 – 13.15  Lunsj  

13.15 – 14.15 Prosessarbeid – kva ønskjer vi å finne saman om dei nesta åra? 

- Kva er viktige satsingsområde på barnevernfeltet framover? 

- Idear til vidareføring av pågåande utviklingsprosjekt 

- Idear til nye utviklingsprosjekt 

 

14.15 – 14.30 Pause 

 

14.30 – 16.00 Arbeid i grupper  

Interessentane i dei ulike prosjekta sett seg saman og arbeider vidare med 

prosjektidéane og vegen fram mot å søkje om stimuleringsmidlar  

 

16.00 – 17.00 

 

 

 

Styringsgruppa for læringsnettverket 

Kort runde frå dei ulike gruppene – status og vegen vidare 

Informasjon om kommande aktivitetar i læringsnettverket 

 

19.00 Felles middag i restauranten  

 

Vi tek atterhald om endringar i programmet 
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Dag 2. Onsdag 22. april 2020 – parallelle program: 

Prosjektgruppene kan jobbe saman, og har eigne grupperom tilgjengelege. Det blir òg 

moglegheit for å lage avtaler for å få innspel og svar på spørsmål. Representantar frå 

styringsgruppa, Fylkesmannen, kompetansemiljø og brukarorganisasjonar er tilgjengelege. 

 

Barnevernleiarane har eiga opplegg parallelt.  

 
    Arbeidsseminar - prosjektgruppene   Barnevernleiarsamling 

08.30 – 09.00 Felles oppstart  

Vi legger opp ein plan for korleis alle skal 

få best mogleg utbytte av dagen 

 

 

09.00 – 10.45

  

Arbeid i prosjektgruppene Fylkesmannens Corner 

- Rapportering 

- Aktuelt om juss og nye føringar  

- Annan viktig informasjon 

 

10.45 – 11.00 Pause   

11.00 – 11.30 Arbeid i prosjektgruppene 

Førebu eit kort innlegg i plenum om kva 

de håpar å oppnå med prosjektet, og 

korleis de vil finne ut av om prosjektet 

har bidratt til å nå målsettinga. 

 

Oppfølging av plasserte barn 

- Institusjon 

- Fosterheim 

- Individuell plan og ettervern 

 

11.30 – 12.30 Lunsj   

12.15 – 13.30 Vi samler alle gruppene  

Kort innlegg frå kvar gruppe 

Innspel og spørsmål 

 

Leiarforum  

Tid leiarane sjølv disponerer og set agenda  

 

13.30 – 13.45 Pause  

14.00 – 15.00 Arbeid i prosjektgruppene Kompetansesatsinga 2018 – 2024 

Kva kan me forventa i åra som kjem? 

Korleis kan læringsnettverket og Fylkesmannen 

støtte kommunane framover? 

 

 

Vi tek atterhald om endringar i programmet.  


