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Orientering om skolesatsinga for barn og unge busett i
barneverninstitusjon i Møre og Romsdal
Bakgrunn
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å oppfylle retten til
grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring der barn og unge er busett på
barneverninstitusjon etter opplæringslova § 13-2.
Rundskriv Udir-6-2014 greier ut om rett til opplæring i barnevern- og
helseinstitusjon, og i heimen ved langvarig sjukdom. Barn og unge som bur i
barneverninstitusjonar eller er pasientar i helseinstitusjonar beheld rettane sine
etter opplæringslova med forskrifter medan dei er i institusjonen. Fylkeskommunen
er fagleg, juridisk og økonomisk ansvarleg for at barn og unge som er bebuarar
eller pasientar får oppfylt sine rettar etter opplæringslova jf. §13-2 og §13-3a.
Dette betyr at fylkeskommunen har plikt til å oppfylle desse rettane eleven har,
som retten til å gå på nærskole, spesialundervisning, retten til eit godt fysisk og
psykososialt skolemiljø og skyss. Fylkeskommunen sitt ansvar omfattar mellom
anna:
-

Grunnskoleopplæring for barn i opplæringspliktig alder

-

Vidaregåande opplæring

For å løyse desse oppgåvene kjøper Møre og Romsdal fylkeskommune
opplæringstenester frå sju ulike kommunar i fylket. I desse kommunane har
Bufetat, Aleris Omsorg Norge og Rena Ungdoms og Familiesenter (RUFS)
barneverninstitusjonar og einetiltak. Sjå vedlagte avtale om kjøp av
opplæringstenester for meir informasjon.
Dei aktuelle kommunane er Volda, Ålesund, Vestnes, Molde, Fræna, Eide og
Kristiansund. Desse kommunane leverer opplæringstenester frå nærskolane til dei
ulike institusjonane.
Fylkeskommunen har i tillegg til avtale om kjøp av tenester utarbeidd
samarbeidsavtalar mellom partane rundt ungdommane. Desse er skole,
institusjonen ved skoleansvarleg, PPT og fylkeskommunen. Samarbeidsavtalen skal
sikre informasjonsoverføring relevant for opplæringa for den enkelte ungdom, samt
sikre tett og godt samarbeid og dialog mellom skole, institusjon og PPT. Sjå
vedlagte samarbeidsavtale for meir informasjon om innhaldet i avtalen.
Ungdommar busett i barneverninstitusjon er ikkje like mobile som ein del andre
ungdommar. Dette heng naturleg saman med at dei er midlertidig busett i
barneverninstitusjon etter vedtak og kan såleis ikkje flytte fritt omkring. For å
ivareta behov for pendleavstand mellom institusjon og skoletilbod har Møre og

Romsdal fylkeskommune opna for individuell behandling ved inntak til vidaregåande
opplæring. Dette er heimla i forskrift til opplæringslova §6-25 og §6-38, samt lokal
forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling av læreplassar, MRF,
§ 24.
Jf. § 6-8, 7.ledd, har Møre og Romsdal fylkeskommune plikt til å ha inntak til
vidaregåande opplæring (Vg1, Vg2 og Vg3) etter utgått søknadsfrist av ungdom
som blir plassert i fosterheim eller barnevernsinstitusjonar med heimel i
barnevernlova etter søknadsfristen. Fylkeskommunen har i slike tilfelle òg plikt til å
ha inntak etter at skoleåret har begynt, når dette er forsvarleg.
Om den vidaregåande skolen etter inntak og skolestart får ein elev busett på
barneverninstitusjon med gjeldande rett til spesialundervisning, kan skolen søke
om midlar til spesialundervisninga i tråd med sakkunnige vurdering og
enkeltvedtak. Har eleven vedtak om f.eks. ti timar spesialundervisning, kan skolen
be om å få denne ressursen tildelt når vedtaket er fatta. Det må føreligge
sakkunnig vurdering og enkeltvedtak for gjeldande skoleår, og desse må ligge ved
søknaden om ressurs. Det kan søkast gjennom heile skoleåret om slik ressurs.
Bakgrunn for skolesatsinga

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/
(25.januar 2018)
Tal frå Bufdir viser at barn under omsorg- og oppfølging av barnevernet har eit
mykje dårlegare utdanningsløp enn resten av befolkninga. 38 prosent av
ungdomane med barnevernstiltak som begynte på vidaregåande opplæring i 2009
hadde fullført vidaregåande opplæring på normert tid eller utvida normert tid i
2015. Blant ungdom utan tiltak frå barnevernet var talet dobbelt så høgt, med 78
%. Dette samsvarar med tidlegare forsking som har funne at berre 4 av 10 med
tiltak frå barnevernet gjennomfører vidaregåande opplæring, medan dette gjeld 8
av 10 i resten av befolkninga (Kristofersen & Sverdrup, 2013).
Viss eit barn i barnevernet greier å gjennomføre skolen på ein god måte er det
store sjansar for at barnet klarar seg godt vidare i livet. I dag er det dessverre slik
at særs mange av desse barna er underytarar. For at barn i barnevernet skal
lykkast med å utdanne seg må det stillast langt klårare krav og forventningar til
skoleprestasjonane deira. Kartlegging viser at lærarar og tilsette i barnevernet har
lågare forventningar til barn i barnevernet enn til andre barn, jf. Bufdir rapport,
2015-10-03, «Kartlegging av holdninger til skolegang for barn og unge med tiltak
fra barnevernet». Ei anna viktig forklaring på det høge fråfallet er eit svakt fagleg
utgangspunkt frå grunnskolen.

Tala viser også at unge som har hatt kontakt med barnevernet har vanskelegare
overgangar til vaksenlivet. 6 år etter fullført ungdomsskole er det ein langt større
del av unge med barnevernstiltak som mottar hjelp og som verken er i jobb eller
utdanning, samanlikna med unge utan barnevernstiltak.
Kva gjerast
Bufdir arbeider, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, med ulike tiltak for å
betre vilkåra for utdanning til barn og unge som mottar tiltak frå barnevernet.
Målet er å skape ei felles forståing for skolen sin verdi, eit betre samarbeid mellom
skole og barnevern, samt bidra til handlings – og haldningsendringar i tenestene.
Eitt av tiltaka er at dei statlege barneverninstitusjonane er pålagt å ha ein
skoleansvarleg (sett i verk i 2014). Dei skoleansvarlege si rolle er å følgje opp
ungdommen sin skolekvardag og vere bindeledd mellom institusjon og skole. Noko
av det vesentlege er å ivareta rolla som føresett for alle ungdomane busett på
institusjonen når det gjeld skole medan dei er busett på institusjon. Dei
skoleansvarlege skal ha tett dialog med skolen og bidra med
informasjonsoverføring i forkant av at eleven kjem til ny skole.
Skole og skoleansvarlege skal i samarbeid planlegge oppstart og eventuell
tilrettelegging av opplæringa. PPT skal bidra ved behov. Skole og skoleansvarleg
skal ha jamleg kontakt gjennom møter og telefonsamtalar. Målet med dialogen er å
sikre at eleven får pliktig opplæring der både faglege og sosiale behov er ivaretatt.
Skoleansvarleg ved institusjonen er også ansvarleg for informasjonsoverføring til
ny skole og eventuell ny institusjon ved utflytting.
Som ein del av skolesatsinga vart det gjennomført eit prosjekt i region midt,
«Trøndelagsprosjektet – Evaluering og erfaringer fra et faglig samarbeid mellom
skole, barnevernsinstitusjon og PPT». Partane i samarbeidet var Sør-Trøndelag
fylkeskommune, Melhus kommune, Orkdal kommune, Trondheim kommune, NTNU
og Bufetat. Eit av resultata frå prosjektet er «Dreieboka – en modell for felles
ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon». Og Møre og Romsdal
fylkeskommune har igjennom sitt samarbeid med region midt lagt «Dreieboka» inn
i samarbeidsavtalane med skole, institusjon og PPT.
https://mrfylke.no/Intranett/Fagavdelingar/Utdanning/Raadgiving-ogoppfoelging/Spesialpedagogisk-arbeid/Opplaering-i-institusjon (25.januar 2018)

Det er i tillegg utarbeidd ein «Veileder» som set rammene for samarbeidet mellom
skole og barnevern (2015). Denne ligg lett tilgjengeleg på Bufdir si heimeside.
https://www.bufdir.no/Barnevern/Skoleveileder/ (25.januar 2018)
Bufetat Region Midt-Norge, Trøndelag fylkeskommune (tidl. Nord- og Sør-Trøndelag
fylkeskommune) og Møre og Romsdal fylkeskommune har sidan 2007 hatt jamlege
samarbeidsmøter om skoletilbodet for ungdom busett i institusjon. Målsetninga
med samarbeidet er å sikre at lov og forskrift blir følgt, og erfaringsdeling for å
sikre gode rutinar og ivareta opplæringa til ungdomar busett i institusjon. Eit viktig
fokus er å sikre overgangane mellom skole, både på same nivå, og mellom
ungdomsskole og vidaregåande skole.
Ein del av dette samarbeidet er også å gjennomføre fagdagar med tema skole og
opplæring der målgruppa er alle som arbeider med ungdom busett i institusjon.

I Møre og Romsdal møtast dei skoleansvarlege ved både dei statlege og private
institusjonane til nettverksmøter 6-8 gonger i året. Fokus på desse møta er
samarbeid mellom skoleansvarleg og skole, og generelle tema som gjeld opplæring
for elevar busett i institusjon. Nettverket har dei siste åra hatt utvida møter der vi
har invitert følgjande aktørar:
-

PPT knytt til skolane som har elevar busett på institusjon

-

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

-

Grunnskolar med elevar busett i institusjon

-

Kommunal barnevernteneste

I tillegg har Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Bufetat vore
vertskap for følgjande fagdagar:
-

Skolesatsing (2015)

-

Barneverninstitusjon møter skole og PPT – saman for betre læring (2016)

-

Skolevegring (2017)

Vurdering
Møre og Romsdal fylkeskommune ser at det tette samarbeidet mellom skole og
institusjon/skoleansvarleg er nyttig for ungdomane og skolegongen deira. Tal frå
Bufetat viser at ein ser det same utfordringsbiletet i den vidaregåande skolen.
Fylkeskommunen ønsker på sikt å utarbeide samarbeidsrutinar mellom dei
vidaregåande skolane og barneverninstitusjonane med utgangspunkt i rutinane som
allereie er sett i verk for elevar i grunnskole. Dette arbeidet er tenkt starta opp
tidlegast hausten 2018.
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