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Ledelse i barnevernet
en praksisnær håndbok
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ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Vekt

:
:
:
:
:
:

9788245038873
299,Fagbokforlaget
2022
1
342

Ledelse i barnevernet er skrevet for deg som er, eller tenker på å bli leder i barnevernet.Forfatteren tar for
seg syv grunnleggende sider ved lederrollene i barnevernet i en tid med nasjonal barnevernreform,
lovendringer og økte krav til ledelse. Du finner praksisnære eksempler og praktiske fremgangsmåter som
hjelper deg å håndtere konkrete krav, dilemmaer og problemstillinger i lederhverdagen. Bruk boken til
refleksjon over egen praksis eller som et verktøy for lederutvikling i ledergrupper og lederfellesskap.
Mari Hagve er direktør for sosial- og barnevernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, men skrev
boken mens hun var barnevernsjef i Bærum kommune. Hun er spesielt opptatt av ledelse, kvalitetsutvikling
og organisasjonskultur, og at ledere har et stort mulighetsrom for å bidra til større åpenhet om barnevernet i
samfunnet.
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Å hjelpe voldsutsatte barn og familier er en av barnevernets viktigste oppgaver, men å identifisere og
avdekke vold i nære relasjoner, og iverksette tiltak som fører til ønsket positiv endring i barnas og
familienes situasjon er krevende.Dette heftet er skrevet for deg som jobber i barnevernet. Her kan du lese
om gangen i arbeidet med familier der det er bekymring for vold i nære relasjoner.
Forfatterne presenterer både forslag til hvordan du kan arbeide systematisk i disse sakene, og konkrete
eksempler på måter å begynne vanskelige samtaler.
Aktuelle intervjuguider og kartleggingsskjemaer er lagt bakerst i heftet.Vi håper at heftet kan bli et godt
hjelpemiddel til å navigere i dette komplekse arbeidet.
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Å hjelpe voldsutsatte barn og familier er en av barnevernets viktigste oppgaver, men å identifisere og
avdekke vold i nære relasjoner, og iverksette tiltak som fører til ønsket positiv endring i barnas og
familienes situasjon er krevende.Dette heftet er skrevet for deg som jobber i barnevernet. Her kan du lese
om gangen i arbeidet med familier der det er bekymring for vold i nære relasjoner.
Forfatterne presenterer både forslag til hvordan du kan arbeide systematisk i disse sakene, og konkrete
eksempler på måter å begynne vanskelige samtaler.
Aktuelle intervjuguider og kartleggingsskjemaer er lagt bakerst i heftet.Vi håper at heftet kan bli et godt
hjelpemiddel til å navigere i dette komplekse arbeidet.
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Boken gir en teoretisk og praktisk innføring i sikkerhetstiltak og bruk av makt i kriminalomsorgen. Første del
er en innføring i det teoretiske og juridiske rammeverket for bruk av fysisk makt. Andre del viser praktiske
øvelser i tekst og illustrasjoner gjennom seks moduler. I denne reviderte utgaven er teksten oppdatert med
nye retningslinjer til straffegjennomføringsloven. I tillegg er enkelte deler av det teoretiske rammeverket
utvidet.
Sikkerhet og fysisk maktanvendelse i kriminalomsorgen er skrevet for aspiranter på Kriminalomsorgens
høgskole og utdanningssenter (KRUS) og for instruktører og aspiranter i andre deler av kriminalomsorgen
der det gis opplæring i sikkerhet og bruk av fysisk makt.
Dag Sandham har lang erfaring fra justissektoren, fra fengsler og fra Kriminalomsorgens høgskole og
utdanningssenter (KRUS). Han har mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse og jobber i dag i
Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
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Pionerer i sosialt arbeid
Samtaler om profesjonalisering og yrkesidentitet
Laila Granli Aamodt, Helga Jóhannesdóttir
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Sosialarbeidere har ikke for vane å fortelle sin historie. Det har heller ikke vært tradisjon for å løfte fram
fagets helter. I denne boken blir vi kjent med historien til noen av de første sosialarbeiderne i Norge. Vi får
innsyn i de mange utfordringene som møtte dem i en tid da de fleste velferdsgodene ikke fantes.
Sosialarbeidere måtte på egen hånd, og med stor oppfinnsomhet og mot, sikre hjelp til de mest
vanskeligstilte i samfunnet.I boken finnes mange beskrivelser av hvordan sosialarbeidere innenfor ulike
yrkesfelt brukte sin kreativitet for å bistå mennesker med alvorlige og økonomiske problemer. Etikk var
grunnleggende. Mange understreket betydningen av tid. Det tar tid å bygge opp tillit og håp.
Samtalene denne boken bygger på, startet for over 20 år siden. I dag er mange av pionerene borte, men
historiene deres er tatt vare på. Dagens sosialarbeidere tilhører en stolt tradisjon som må føres videre
gjennom praksis tilpasset enhver tid.
Laila Granli Aamodt (f. 1943) og Helga Jóhannesdóttir (f. 1950) er sosionomer utdannet ved Norske
Kvinners Nasjonalråds sosialskole. De har arbeidet innenfor voksenpsykiatri, BUP, sosialkontor,
barneverntjeneste og utdanningsinstitusjoner. Begge har hovedfag i sosialt arbeid og har skrevet flere fagog lærebøker.
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Norsk barnevern sett utenfra
Stiller det urimelige krav?
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Det norske barnevernet har kommet i hardt vær internasjonalt. I flere land har det vært holdt politiske
demonstrasjoner mot barnevernet, og på ulike internettfora advarer østeuropeiske innvandrere hverandre
mot etaten som «stjeler» barn. Hva er det med det norske barnevernet som gjør at det blir så
kontroversielt?Den polske journalisten Maciej Czarnecki undersøker dette og intervjuer polske foreldre i
Norge som har erfaring med barnevernet. Han intervjuer også fagfolk, forskere og politikere og ønsker å se
barneverntjenestens arbeid fra flere perspektiv.
Czarnecki finner at mange av de problemene familiene har, ikke bare dreier seg om ulike syn på
barneoppdragelse. Det dreier seg også om økonomi og dårlige levekår. Han finner også at de norske
kriteriene for omsorgsovertakelse kan framstå som vage for noen av foreldrene han har snakket med. Et
gjennomgående tema er at mange av de polske foreldrene frykter barnevernet og går langt i å unndra seg
kontakt. Frykt og mistillit er nært forbundet. Kommunikasjon og gjensidig forståelse er derfor nødvendig for
å kunne bygge tillitsfulle relasjoner mellom barnevernsarbeidere og barn og foreldre med
minoritetsbakgrunn. Denne boken er et innspill i dette arbeidet.
Maciej Czarnecki (f. 1981) er journalist og ansatt i utenriksavdelingen til dagsavisen Gazeta Wyborcza. Han
kommer fra Torun hvor han har studert juss og kulturantropologi ved Nikolaus Kopernikus-universitetet.
Boken er oversatt fra polsk av Tone Staum.
Marianne Rugkåsa og Jørn Holm-Hansen, begge ansatt ved OsloMet storbyuniversitetet, har skrevet forord
til den norske utgaven.
«For de mange som er opptatt av å få til et bedre barnevern blant migranter bosatt i Norge, er boken et
funn ( ). Mye tyder på at barnevernet trenger kunnskap om fattigdom og utsatthet og de kulturene som
springer ut av det mer enn kunnskap om ulikhet mellom nasjonale kulturtrekk.»
Jørn Holm-Hansen i Klassekampen 2017
Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.
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Er du hjemme?
Hvordan ungdom opplever å bli plassert i nye hjem
Wenche Hovland, Lin Iren Giske Andersen

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Vekt

:
:
:
:
:
:

9788245020991
289,Fagbokforlaget
2016
1
298

Hvordan opplever barn og unge å bli flyttet fra foreldrene?Over 50 000 barn og unge får hvert år hjelp fra
barnevernet. For de fleste er tiltak i hjemmet tilstrekkelig, men noen flyttes ut av sitt opprinnelige hjem. Det
er dem denne boken handler om.
Her møter du ungdom som har bodd i ulike fosterhjem, beredskapshjem, på institusjoner, i egen hybel med
tilsyn, eller de har vokst opp i en fosterfamilie.
Med egne ord forteller de unge om oppvekst, tilhørighet og hverdagsliv, og basert på deres historier har
forfatterne identifisert konkrete mønstre. Disse beskrives gjennom fagtekster, fortellinger, dikt og sitater i
fem ulike kapitler.
Boken er skrevet av Wenche Hovland i samarbeid med journalist Lin Iren Giske Andersen. Den er basert
på forskningsresultatene i Hovlands ph.d.-avhandling Transittliv i barnevernets regi, der ungdommer var
både medforskere og informanter.
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Kommunikasjonsboka er et redskap til bruk i kommunikasjon med personer som har vansker med å
uttrykke seg. Målgruppen er personer som har afasi, men den kan like gjerne brukes av personer med
andre former for kommunikasjonsvansker. Kommunikasjonsboka inneholder bilder med plass til utfylling av
personlig informasjon. Noen av temaene som dekkes er matvarer og måltider, stell og hygiene,
hjelpemidler, fritidsaktiviteter, tallene, alfabetet, ukedagene og månedene. Dere kommuniserer ved å peke
på og samtale om bildene. Det er satt av godt med plass til personlige notater. Kommunikasjonsboka er
personlig og bør tilhøre den enkelte. Kommunikasjonsboka er spiralisert og laget i ekstra slitesterkt papir.
Den tåler røff behandling og væskesøl. Kommunikasjonsboka har blitt tildelt innovasjonsprisen ved
Sørlandet sykehu
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Tolk og tolkebruker
To sider av samme sak
Zarin Pettersen, Kirsti Jareg
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Tolk og tolkebruker er to sider av samme sak. I denne boken beskrives det tette samarbeidet mellom tolker
og tolkebrukere, og de etiske og praktiske dilemmaer som oppstår i tolkete samtaler. Her blir både
problemer og muligheter behandlet, i tillegg til sammenhengen mellom etnisk likestilling og bruk av tolk.
Boken er godt dokumentert gjennom en fyldig litteraturgjennomgang og mange illustrerende eksempler.
Målgruppen til Tolk og tolkebruker er både tolkebrukere og tolker. Boken er et resultat av et samarbeid
mellom tolken Zarin Pettersen og tolkebrukeren Kirsti Jareg. Pettersen har bidratt med eksempler fra
tolkete samtaler og formidlet en modell for samarbeidet i tolketjenesten, mens Jareg har skrevet selve
boken.
Kirsti Jareg er psykolog med hovedfagseksamener i sosialantropologi. Hun har arbeidet med flyktninger,
minoriteter og integrasjon i flere år, blant annet som terapeut ved Psykososialt senter for flyktninger,
Universitetet i Oslo, og som rådgiver i Integreringsavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI). Jareg har også
erfaring som gruppeveileder for offentlige tjenesteytere på flyktning- og innvandrerfeltet.
Zarin Pettersen er lærerutdannet med tolkeutdannelse fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som tolk i
22 år og vært tolkekonsulent ved Psykososialt senter for flyktninger. Der veiledet hun også grupper med
tolker. Hun har undervist tolkebrukere i ulike etater, og også undervist ulike yrkesgrupper som tar
videreutdanning ved høgskole.
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