Innspill fra Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)
til regjeringens koordineringsgruppe for tilbudet til
sårbare barn og unge
Det er viktig at alle barn og unge blir informert tilstrekkelig, og på en god måte, om
situasjonen som er nå, og alt det innebærer.
Landsforeningen for barnevernsbarn har fått tilbakemeldinger fra ungdom som bor på
institusjon om at de ikke har noen å snakke med og de lurer på ulike ting i forbindelse med
koronasituasjonen. I tillegg til at de forteller om ansatte som ikke kommer på jobb, uten at
de får noe informasjon om hvorfor. Dette skaper en viss unødvendig bekymring for barn og
unge på institusjoner.
På bakgrunn av dette ønsker vi at det settes fokus på at alle barn og unge – og kanskje
spesielt de som bor på institusjon, informeres godt nok om alt som skjer i disse tider. For
eksempel hvilke tiltak som er innført der de bor, hvorfor de er innført osv. Det er ikke gitt at
alle klarer å sette seg like godt inn i denne situasjonen på egenhånd, og det er viktig med nok
og riktig informasjon for at barn og unge skal føle seg trygge.
Vi vet også at mange barn og unge mister samtaletilbudene sine nå. Dette opplever vi at er
omfattende, og det påvirker de barna som har behov for dette på en negativ måte. Spesielt
dersom de ikke får tilbud om å ha disse samtalene digitalt. Derfor ønsker vi at dette skal
prioriteres.
Landsforeningen for barnevernsbarn er spesielt bekymret for sårbare barn og unge som bor i
utrygge hjem. Bekymringen vår går ut på at disse barna ikke blir sett av andre mennesker nå,
og de risikerer å bli værende et sted som ikke er bra for dem.
Det viktigste for oss er at barn og unge som ikke har det bra hjemme får en mulighet til å gi
beskjed om at de ikke har det bra, og at voksne oppsøker dem.
Derfor ønsker vi at:
•
•
•

Alarmtelefonen fortsetter å ha døgnåpen chat. Det må også reklameres enda mer for
denne tjenesten på plattformer hvor barn og unge er (ulike sosiale medier).
Barnehagene pålegges å dra på hjemmebesøk til de barna som ikke kommer i
barnehagen.
Skolene fortsetter å ringe elevene som ikke kommer på skolen, og aller helst drar på
hjemmebesøk.
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