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«Videreutvikle læringsressursen «Jeg Vet» og «Snakke 

sammen»



Voldsforebyggende verktøy som skal gi 

hjelpere og barn handlingskompetanse

www.snakkemedbarn.no

www.Jegvet.no

http://www.snakkemedbarn.no/
http://www.jegvet.no/


➢ Vold og seksuelle overgrep - vonde 
ting som kan oppleves vanskelig å 
snakke om

➢ For å hjelpe barn må vi tørre å se 
og snakke - dette krever øving

➢ Fokus på forberedelse, gjennom-
føring og avslutning bekymrings-
samtaler

Øving bidrar til trygghet

Å øve på bekymringssamtalen kan sidestilles med 

førstehjelpskurs og brannøvelser.



• Still åpne spørsmål

• Gjenta det barnet sier

• Bekreft barnet positivt

• Oppsummer under veis

• Lytt

• Tål pauser

• Vær til stede

• Vis at du gjerne vil høre 

og tåler barnets historie

• Frita barn for skyld og 

skam

• Unngå press

Råd når du skal snakke med barn om 

viktige tema



• IntroduksjonsfilmSnakke sammen: 

Hvordan opprette brukerprofil? - YouTube

https://vimeo.com/427717406
https://www.youtube.com/watch?v=qa6IkSKpgHE


Vi tar en kikk på nettsiden 

www.snakkemedbarn.no

http://www.snakkemedbarn.no/


• Film: Asak barnehage

https://www.snakkemed

barn.no/filmer/

Eksempel på hvordan man kan bruke SNAKKEsammen

i det systematiske voldsarbeidet på din arbeidsplass



• Emilie har den siste tiden kommet på 

skolen med mange nye og dyre ting du 

vet at hverken Emilie eller foreldrene 

hennes har økonomi til å kjøpe. I går så 

du Emilie sette seg inn i en bil med en 

eldre mann etter skolen, og i dag har 

Emile en veske som ser kostbar ut. Du 

velger å stoppe henne før lunsj for å ta 

det opp med henne.

• Du skal prøve å starte en samtale med 

Emilie for å finne ut om du har grunn til 

å være bekymret.

Vi spiller vår nyeste avatar: Emilie 16 år



www.jegvet.no

http://www.jegvet.no/


Introfilm

• Film 

www.jegvet.no

http://www.jegvet.no/


• I opplæring av bruk av SNAKKE 

sammen

• Vi lager kompetansehevingsrekker 

tilpasset din arbeidsplass

• Vi arrangerer kurslederkurs

Ta kontakt om dere 

ønsker en prat med oss 

om dette

RVTS Midt bistår



Sagt av barn  

«Med kunnskapen fra barn i 
hodet og i hjertet, kan du være 
en som er utvalgt av barn til å 
være den de  forteller til. Du kan 
være en student, en nyutdanna 
eller en som har vært i faget 
lenge. Viktigst er det at du bruker 
motet inni deg – og vil».
(Forandringsfabrikken: «Klokhet om vold og overgrep, 2020).





Hva sier Helse- og 

omsorgstjenesteloven?
• § 3-3a 

Kommunens ansvar for å forebygge, avdekke 

og avverge vold og seksuelle overgrep

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.



Hva sier folkehelseloven?

§ 4- 1.ledd.Kommunens ansvar for 

folkehelsearbeid

Kommunen skal fremme befolkningens 

helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige 

forhold og bidra til å forebygge psykisk og 

somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra 

til utjevning av sosiale helseforskjeller og 

bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer 

som kan ha negativ innvirkning på helsen.














