Læringsnettverk i Oslo og Viken 2020-2021
Nettverk
Deltakende
kommuner/bydeler

Beskrivelse

Hovedmål

KompetanseSenter/Bufetat

Kontaktperson

Sentrumssamarbeidet
Sagene
Gamle Oslo
St. Hanshaugen
Grünerløkka

Egeninitiert: Utvide tiltaksapparatet med
hjemmebaserte tiltak for ungdom med
utfordrende atferd. Tiltak skal utarbeides i
samarbeid med erfaringskonsulenter.

"Utvikle et virksomt lokalt tiltak for ungdom
hvor det er bekymring knyttet til rus og/eller
atferd, slik at disse ungdommene kan få hjelp i
bydelen de bor i."

RBUP
NUBU
Senter for
krisepsykologi

Malin Klementsen Janson (Sagene)
tlf. 958 39 875

FATU
Grorud
Stovner
Bjerke

Fosterhjem: Felles faglig basiskompetanse hos
kontaktpersoner, lik oppfølging og veiledning til
fosterhjemmene med utgangspunkt i TBO.

"Fosterhjem i Groruddalen har trygge og
utviklingsstøttene fosterhjem."

RVTS
Bufetat
Bufdir

Juni Håseth Gurvin (Grorud)
tlf. 95025323
juni.haseth.gurvin@bgr.oslo.kommune.no

Oslo Sør
Søndre Nordstand
Østensjø
Nordstrand

Egeninitiert: Standardisering av praksis i
voldssaker, felles faglig veileder med maler for
kartlegging og samtaler, prosedyrer for barns
medvirkning, tverrfaglig innsats, tiltaksvalg og
oppfølging av tiltak.

«Redusere vold i nære relasjoner, identifisere
og avdekke vold, samt gi god og effektiv hjelp til
barn og familier som opplever vold i nære
relasjoner».

RVTS øst
ATV oslo
BUP Nedre
Romerike

Joacim Solum (Søndre Nordstrand)
Tlf. 93021825
joacim.solum@bsn.oslo.kommune.no

Øvre Romerike og
Lunner
Gjerdrum
Nannestad
Eidsvoll
Hurdal
Nes
Ullensaker
Lunner

1.Fosterhjem: Kompetanseoverføring fra Bufetat.
Kartlegge maler, prosedyrer og rutiner. Utarbeide
fosterhjemshåndbok til kontaktpersonene.

"Læringsnettverket har som hovedmål å
samarbeide for å hindre utilsiktet flytting. Vi
tenker at dette prosjektet skal bidra med å
sikre gode tjenester og oppfølging som gir
kvalitet på fosterhjemsområdet.
Fosterforeldrene skal gis best mulig
forutsetninger for å lykkes med oppgaven i å ta
vare på fosterbarnet, slik at fosterbarnet får
gode, stabile, trygge og kjærlige oppvekstsvilkår
i plasseringstiden."
«Etablere et interkommunalt veiledningsteam
for å forebygge utilsiktede brudd i fosterhjem.»

Bufetat
RBUP
Stillasbyggerne

Tonje Bismo Skogstad (Nannestad)
tlf. 47488867

RVTS Øst
Stillasbyggerne

Tonje Bismo Skogstad (Nannestad)
tlf. 47488867

2. Fosterhjem: Lage veieldningsteam for
fosterhjem. Et supplement til kontaktpersonenes
ordinære oppfølging i fosterhjem.

malin.klementsen.janson@bsa.oslo.kommune.no
(Midlertidig)

Tonje.Bismo.Skogstad@nannestad.kommune.no

Tonje.Bismo.Skogstad@nannestad.kommune.no
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Nedre Romerike
Nittedal
Aurskog-Høland
Lillestrøm
Lørenskog
Rælingen

1.Egeninitiert: Lederforum - endringsledelse,
rigge for reformen.

2.Fosterhjem: Veiledningsgruppe for
fosterhjemmene, drevet av kontaktpersoner. Øke
kompetanse hos kontaktpersoner (TBO, COS-P,
Trygg base), kollegabasert veiledningsgruppe.

Follo
Vestby
Enebakk
Frogn
Ås
Nesodden
Nordre Follo

1.Fosterhjem: Veiledningsgruppe for fosterhjem,
er igangsatt.

Buskerud 1
Midt-Buskerud
(Modum, Sigdal,
Krødsherad)
Lier
Øvre Eiker
Numedal (Nore og
Uvdal, Rollag,
Flesberg)

Fosterhjem: TBO/TBO-F og DCM opplæring til
kontaktpersoner. Kollegastøtte/erfaringsdeling
ifbm. implementering. Etablere veiledningsgruppe
og kurs for fosterhjem. Dokumentere forsvarlig og
effektivt.

2. Egeninitiert: Seminar for ansatte om juridisk
kompetanse. Månedlig gjennomgang av saker med
fokus på barns deltakelse og dokumentasjon.
Deling av suksesshistorier. Gode rutiner som
gjenspeiler forsvarlig praksis.

«En overordnet målsetting for hele prosjektet
er at alle kommunene i nettverket vet hva som
konkret ligger i reformen og møter dette med
robuste tjenester på alle nivåer (identifisere
målbildet). En forutsetning er at alle lederne er i
stand til å styre virksomheten dit den skal, til å
stå i endringsprosesser og har identifisert og
gjennomført nødvendige grep i egen
tjeneste/kommune. En felles strategi for dette
arbeidet er et viktig mål.»
«Kommunene som inngår i læringsnettverket
har tilstrekkelig kompetanse og rutiner for
systematisk veiledning for fosterhjem både
individuelt og i gruppe. Veiledningstilbudet gis
på tvers av kommunegrensene.»

Senter for
ledelse

Elin Ribler Helmeriksen (Nittedal)
tlf. 99749261

RVTS Øst
RBUP
Bufetat

Elin Ribler Helmeriksen (Nittedal) tlf .99749261
elin.ribler.helmeriksen@nittedal.kommune.no
Maria Bredysheva (Aurskog-Høland)
Tlf. 91382367
maria.bredysheva@ahk.no
Karin Lien(Lørenskog) tlf. 93496819
kalien@lorenskog.kommune.no

"Barn i fosterhjem under omsorg av våre
barneverntjenester skal gis en
utviklingsstøttende omsorg av fosterforeldrene
sine."
Barn skal delta aktivt i egen sak. Dette skal
være dokumentert, og det skal fremkomme
skriftlig hvordan barnet mening er vektlagt. Alle
ansatte i barneverntjenesten har forståelse av
begrepet forsvarlighet.

RBUP

Anne Nygård (Nordre Follo)
tlf. 98251121
Anne.Nygard@nordrefollo.kommune.no

VID

Karen Tanum (Vestby)
tlf 47808250
Karen.Tanum@vestby.kommune.no

"Sikre tilstrekkelig kompetanse innen
traumebevisst omsorg slik at kommunene står
bedre rustet til å håndtere fosterbarnets
komplekse utfordringer, traumekartlegging og
behandling slik at man kan vurdere
tilbakeføring, bedre ivaretagelse av
fosterhjemmets veiledningsbehov og bedre
rekruttering av fosterhjem."

RVTS

Siv Rørvik (Midt-Buskerud)
tlf. 97704100
Siv.Rorvik@modum.kommune.no

elin.ribler.helmeriksen@nittedal.kommune.no
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SMART
Hvaler
Våler
Skiptvet
Aremark
Råde
Marker

1.Fosterhjem: Utarbeide oppfølgingstiltak for
biologiske foreldre, lage rutiner og øke
kompetanse. Veiledningsgruppe for fosterbarn.
Veiledningsgruppe for fosterforeldre.

2.Egeninitiert: Standardiserte kartleggingsverktøy
for undersøkelser. Tiltak: standardiserte og
evidensbaserte metoder. Felles kompetansebank.
Avklare behov for evidensbaserte tiltak og
opplæring der realistisk.

SHARF
Fredrikstad
Sarpsborg
Halden
Rakkestad

Buskerud 2
Hole
Ringerike
Hallingdal (Hol, Ål,
Hemsedal, Gol,
Nesbyen og Flå)

Fosterhjem: Gruppetilbud for fosterhjem det
første året som fosterhjem. Opplæring til ansatte i
generell gruppeveiledning, Trygg base grupper og
traumebevisst omsorg. Organisere kurs og
opplæring.

Fosterhjem: Overførte midler, søkte ikke nye
tilskuddsmidler. Har derfor ikke utfyllende
informasjon.

«Smart-kommunene skal utføre kvalitativt
forsvarlig barnevernsarbeid på
fosterhjemsområdet. Tjenestene skal være
robuste og tilpasset de involverte barn og
voksnes behov (fosterbarn, fosterhjem og
biologiske foreldre). Fosterhjemsoppfølgingen i
SMART kommunene skal forbedres gjennom at
samarbeidet med biologiske foreldre settes i
fokus, systematiseres og det igangsettes
konkrete tiltak ovenfor denne gruppen. Barnets
stemme skal komme tydelig frem i arbeidet
gjennom at det igangsettes samtalegrupper for
fosterbarna vi har ansvar for.»
«Smart barneverntjenestene ønsker å tilby
brukerne barnevernsundersøkelser av høy
kvalitet gjennom bl.a bruk av kvalitetssikrede
og standardiserte verktøy. Smart
barneverntjenestene vil tilby brukerne økt grad
av evidensbasere hjelpetiltak og besitte denne
kompetansen selv som en følge av at BUF etat
på sikt skal bygge sitt tilbud ned.»
«Tjenestene i SHARF kan i 2022 tilby alle
nyetablerte fosterhjem gruppeveiledning i det
første året etter plassering.»

Høyskolen i
Østfold
Bufetat
RBUP

Jørgen Tronstad (Marker)
tlf 91125196
jorgen.tronstad@marker.kommune.no

Høyskolen i
Østfold
RBUP

Jørgen Tronstad (Marker)
Tlf. 91125196
jorgen.tronstad@marker.kommune.no

RBUP
Bufetat

Kaia Osøren (Fredrikstad)
tlf. 99150807
koso@fredrikstad.kommune.no

Lo-Isa Pramlid (Fredrikstad)
tlf. 41689305
losa@fredrikstad.kommune.no
Maria Bikset (Hole)
Tlf. 92222073
Maria.Bikset@hole.kommune.no
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Kommuner/bydeler som ikke er i læringsnettverk
Oslo
Frogner
Nordre Aker
Vestre Aker
Ullern
Alna
Viken vest
Bærum
Asker
Drammen
Kongsberg
Jevnaker
Viken øst
Moss
Indre Østfold

Kontaktpersoner Fylkesmannen:
Josefine Høyem Høifødt, tlf. 22 00 37 56, fmoajohh@fylkesmannen.no
Nina Hotvedt Sinding-Larsen, tlf. 32 26 68 14, fmbunsl@fylkesmannen.no
Maria Evensen, tlf. 69 24 70 93, Fmosmke@fylkesmannen.no
Jonas Frislid Jarfonn, tlf. 22 00 37 54, fmoajoja@fylkesmannen.no
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