
SAK 3.6 / 2020 
Beretning Profesjonsfaglig utvalg barnevernspedagogene -2018-2020 
Forslag vedtak: Årsmøte FO Vestland tar beretningen til orientering 
 

  Endringer i perioden   

Leder Anne Grethe Aasheim  B KS 

Medlem Renathe Remes Øen  B KS 

Medlem Lene Yvonne Lisæth  B KS 

Medlem Maren Aase Folgerø  B Stat/bufetat 

Medlem Jorunn Olsen Ble valgt inn B KS 

Medlem Stig Are Mauland Ble valgt inn  B Student/master 

Medlem Jan Aarskog Trakk seg  B Stat/bufetat 

Medlem Harald Haugstad Trakk seg B  

Medlem Inga Bakke Ble valgt inn og trakk seg  B KS 

Medlem Lasse Andorsen  Ble valg tinn og trakk seg  B KS 

 

Innledning 

PFU-B hadde besto av tre medlemmer før fagkonferansen februar 2019. Det er ikke å legge skjul på at 
det var få medlemmer og vi bestemte oss for å prioritere arbeidsoppgaver strengt. Hovedoppgaven til 
utvalget var å arrangere fagkonferanse og et medlemsmøte. I tillegg ble vi enig om å lage et prosjekt i 
forbindelse med initiativ fra Landsforeningen for barnevernsbarn og følge opp prosjekt «Streaming» 
fra forrige periode. Det ble laget prosjektbeskrivelser for disse to prosjektene og søknad om 
økonomisk støtte, som ble sendt til FO- Hordaland til behandling. 

Etter konferansen fikk utvalget fem nye medlemmer. Dessverre sluttet to medlemmer i løpet av 
perioden. Det har vært fint å være flere medlemmer i utvalget både for dialogen i utvalget og for 
aktiviteten. 

Det har vært avholdt 13 møter i utvalget i perioden. I tillegg har medlemmene av utvalget arbeidet 
med ulike ansvarsoppgaver i mellom møtene.  

PFU-B fikk innspill fra representantskapet å arbeide videre med temaet «Veiledning i praksisperioden 
for studentene». Dette fikk vi ikke arbeidet med. Men det er et svært viktig å bidra til at 
barnevernsstudentene får god sosialfaglig veiledning i praksistiden og at de får erfaring fra gode 
praksisplasser. Dette arbeide kan videreføres i neste utvalg. 

Handlingsprogram for FO -Hordaland 2018 – 2020 for PFU-B 

2.2. KOMPETANSE  

Jobbe for at profesjonenes felles og særskilte kompetanse skal prege kvaliteten i velferdstjenestene 

AKTIVITET for PFU-B ANSVARLIG DATO  

Arrangere åpent møte med tema «Det barnevernsfaglige og 
sosialfaglige skjønnet»  

PFU-B 2018  

Gratis fagkonferanse i regi av PFU -B, tema se over PFU-B Vår 2019 x 

Utvalget hadde kontakt med flere medlemmer vedr. å sjekke om temaet for fagkonferansen ville fenge 
medlemmene. Tilbakemeldingene var entydig: Tema var viktig. 
 
14.02.19 Arrangerte PFU-B fagkonferansen «Sosialfaglig skjønn – en realitet eller en ønskedrøm? 
Tema og foredragsholdere:  



1. «Å beslutte med henblikk på risiko? Når politikken dytter ansvaret over på barnevernets 

ansatte»   

 Hilde Anette Aamodt, studieleder for master i barnevern, OsloMet - storbyuniversitetet 

2. «Barnevernsarbeid i utvikling – mellom standardisering og skjønnsutøvelse» 

Øivind Christiansen, forsker, RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NORCE 

3. «Et politisk blikk på barnevernsfeltet» 

Torstein Dahle, Bergenspolitiker med engasjement for barnevernsfeltet 

4. «På sporet av barndommen».  Sosionomen som detektiv 

Gunnar Staalesen, krimforfatter fra Bergen 

Antall deltagere: ca.90 

Evaluering i PFU-B og fra andre 

-Godt program. Tema var spennende og det var det som lokket. Et tema vi sjeldent får tid til å snakke 

om i hverdagen.  

-Godt gjennomført konferanse. 

- Synd at ikke Christiansens foredrag varte lengre. Fremføring og innhold engasjerte. 

- Innlederne var gode og hadde gode poenger. Det at Gunnar Staalesen kom var sprekt. 

- Komplekse problemstillinger ble formidlet. 

- Hotel Terminus har vi allerede berømmet.  

Oppsummering fra PFU-B: Vi gjennomførte konferansen med godt samarbeid, god koordinering av 

arbeidsoppgaver og hjelp fra FO- kontoret. Takk til Astrid og FO- Hordaland for god hjelp med ulike 

ting. Vi hadde også god hjelp av andre medlemmer på selve konferansedagen, takk til dem. 

Det var en stor oppgave for tre medlemmer. 

3. HELSE- OG SOSIALPOLITIKK 
3.1. BARNEVERN 
Jobbe videre med opptrappingsplan for bemanning og kompetanse i kommunalt barnevern. 
Videreføre arbeid og samarbeid med aktuelle organisasjoner med særlig fokus på enslige, mindreårige 
asylsøkere 
 

AKTIVITET ANSVARLIG DATO  

Inviterer «Landsforeningen for barnevernsbarn» til møte for å 
avklare ønske om bruk av lokaler og vurdere samarbeid 

PFU-B Vår 2018  
x 

 

I samarbeid med representanter for Landsforeningen for barnevernsbarn laget vi et prosjekt for 

samarbeid mellom PFU-B og Landsforeningens avd. Hordaland. Prosjektbeskrivelsen ble sendt til 

behandling både i FO-Hordalands styre og styret i Landsforeningen. Prosjektet kom dessverre ikke 

lenger enn dette, pga. omorganiseringer i Landsforeningen for Barnevernsbarn.  



Mulig å ta opp dette for neste PFU-B.  

PFU-B har fullført oppgavene i handlingsplanen for FO-Hordaland. 

Medlemsmøte 23.05.19 

PFU- B arrangerte medlemsmøte med temaet «Digibarnevernet». Digitalisering av barnevernet hadde 

bl.a. vært tema i Fontene flere ganger. Det er en aktuell problemstilling når det gjelder aktivitet 

baserte arbeidsorganisering innenfor barnevernet. Utvalget viser her spesielt til hvordan KS tenker seg 

barnevernsarbeidet fremover, der bl.a. kafeer er gode arbeidsplasser for å behandle barnevernssaker. 

Vi arrangerte møte som et frokostmøte, der både medlemmer, representanter for Bergen kommune 

sin fagavdeling. 

Foredragsholdere på medlemsmøte var Svanhild Alver rådgiver, BHO arbeider med «Digibarnevernet» 

i Bergen kommune «Om digitalisering i barnevernet», representanter fra  «Forandringsfabrikken» om 

digitalisering sett fra barn og ungdom sitt  perspektiv. 

PFU-B hadde håpet på at det skulle komme flere medlemmer på et frokostmøte enn ett ordinært 

kveldsmøte. Det slo ikke til. Men det var god dialog på møtet og mange gode spørsmål til 

foredragsholderne.  

Andre aktiviteter 

Ulike høringer 

Utvalget har sendt flere uttalelser til høringer bl.a. til ny fagplan til barnevernspedagogutdanningen. 

Kontakt med høgskolen i Bergen 

På bakgrunn av informasjon vedr. masterutdanningen i Bergen, tok vi kontakt med høgskolen for å få 

mer informasjon vedr. det faglige innholdet og ikke minst opptakskravene til studiet. Vi ser i 

opptakskravene til masterstudiet i barnevern at en ikke behøver å ha en bachelor i barnevern. I tillegg 

er det heller ikke krav om erfaring fra barnevernsfeltet. PFU-B er bekymret for dette, spesielt i disse 

tider når det sette spørsmål ved kompetansen innenfor ulike områder i barnevernet. Og når vi ser at 

personer med master i barnevern, får veiledningsstillinger i barnevernet i kommunene. 

Dette arbeidet kunne vært videreført, fordi det er viktig å beholde masterstudiet i Bergen, men også 

at masterstudie i barnevern bør primært rekruttere personer med bachelor i barnevern. Høgskolen 

sier at dette siste har vært vanskelig å få til.  

Internasjonale sosialfaglige «markeringsdager» 

PFU-B har arbeidet aktivt med å synliggjøre Den internasjonale sosialarbeider dagen 19.03 og Den 

internasjonale sosialpedagog dagen 02.10. 

«Heia – Erna» – aksjonen 

PFU-B deltok på «Hei – Erna» aksjonen i planlegging og på arrangementer. 

Landsmøte forberedelser 

PFU-B kom med innspill til Landsmøteforberedelser på uttalelser som skulle komme fra landsmøte.  

Prosjekt streaming 



PFU-B mottok prosjektmidler på 4000kr. fra FO-Hordalandsstyre. Midlene er ikke brukt opp. Har ikke 

pr. i dag oversikt om penger er gått ut. Prosjektet kom seint i gang i 2019 og få innkjøp er blitt gjort, 

noe på privat økonomi.  

PFU-B hadde et kort prøveprosjekt med streaming. 

1. Intervju med Mohammad Mehdi om Landsmøte i november 2019, resultat: 576 visninger 

2. Intervju med Grethe Kvist om arbeidet med å legge ned FO-Hordaland og etablere FO-Vestland, 

resultat: 300 visninger 

3. Fra ekstra ordinært årsmøte desember 2019, nedleggelse av FO-Hordaland, resultat: 251 visninger 

4. Film snutt, PFU-B takker for seg, januar 2020, og informerer om hva utvalget har arbeidet med i 

perioden 2018-2020. Resultat: 201 visninger. 

Totalt visninger: 1287 visninger. 

 
 
 
 
 
 


