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Et godt forhold til far i oppveksten kan bære 
frukter langt inn i voksen alder. I familier der 
en annen enn far har hovedansvaret for barna, 
vet vi at det er viktig for barnas helse at også far 
er engasjert og involvert. Det kan også redusere 
atferdsproblemer.

Du som er far til et barn som er i kontakt med 
barnevernet kan sies å ha en ekstra utfordrende 
situasjon. Mange menn i familier med vansker 
kan oppleve å få hovedansvaret for barna og 
overta mange av oppgavene som tradisjonelt har 
vært knyttet til morsrollen.

At du involverer deg som far kan være avgjørende 
for barnas oppvekst og voksenliv. Å styrke egen 
tro på at du er viktig er med andre ord det beste 
du kan gjøre for deg og barna dine.

Pappa 
er viktig! 

Forskning viser at positivt 
engasjement fra en farsfigur 
er viktig og kan føre til bedre 
skoleprestasjoner og helse 
for barnet. 
Yogman M. & Garfield C.F. 2016.



Alle kan komme i en vanskelig livs- 
situasjon. Noen trenger også hjelp og 
støtte til å ivareta egne barns omsorgs-
behov.

Å være far med barn i kontakt med 
barnevernet kan være krevende. I en 
slik situasjon er det viktig at du har et 
like stort engasjement for barnet ditt 
som mor eller medfar har. Vis interesse 
for å samarbeide med barnevernet til 
barnets beste, og vis at du bryr deg om 
barnet ditt.

Møte med 
barnevernet





	 Fortell	at	du	ønsker	samarbeid
	 Vis	engasjement
	 Vær	tydelig	på	dine	ønsker
	 Be	om	en	plan
	 Ta	vare	på	alle	brev,		

	 innkallinger	og	rapporter
	 Send	skriftlige	forespørsler
	 Hold	alle	avtaler

«Jeg	ønsket	virkelig	å	få	lov		
å	være	der	for	mine	barn	da
ekskona	mi	ble	syk,	men	jeg		
fikk	ikke	lov».	Far (34), Oslo

Gode råd
Her er noen tips det kan være  
verdt å følge når du er i kontakt  
med barnevernet.





DU HAR…
	 Rett	til	å	få	veiledning	jf.		

	 Forvaltningsloven	(fvl.)		
	 Paragraf	11
	 Rett	til	innsyn	i	alle		

	 dokumenter
	 Rett	til	å	redegjøre	for		

	 ditt	syn
	 Rett	til	å	la	deg	bistå		

	 av	fullmektig
	 Mulighet	til	å	la	deg		

	 bistå	av	advokat
	 Rett	til	å	klage	på	vedtaket



FORELDREANSVAR
Ektefeller har felles foreldre- 
ansvar for felles barn, også  
etter samlivsbrudd. Tilsvarende 
gjelder for samboere med barn 
født etter 1. januar 2006.  
Dersom foreldrene ikke har 
bodd sammen, tildeles mor som 
oftest foreldreansvaret alene. 
Foreldreansvar betyr å ta del i 
bestemmelser av personlige  
forhold for barnet, som 
vergemål, valg av type skole 
og valg av trossamfunn, samt 
være med og bestemme når det 
gjelder flytting utenlands med 
barnet. 

PARTSRETTIGHET
Foreldre som har den daglige  
omsorgen og foreldreansvaret 
for barnet vil alltid være en part 

i en sak etter barnevernloven. 
Foreldre som ikke bor sammen 
med barnet, men som har del 
i foreldreansvaret vil også ha 
partsrettigheter i de fleste saker.

Foreldre uten foreldreansvar er 
ikke å regne som part annet enn 
der det dreier seg om samvær.  
I en sak om omsorgsovertakelse 
og samvær etter barnevernloven, 
vil en mor eller far uten foreldre- 
ansvar altså ikke være part i  
omsorgsovertakelsen. De vil 
likevel være part når det gjelder 
samvær, og en eventuell fast- 
settelse av underholdnings-
bidrag.

Kilde:	www.f2f.no/ordliste

Viktige rettigheter





• Trygghetssirkelen – COS 
 En metode for å lære foreldre  
 å bedre forstå barnets behov.  
 Med denne metodikken kan du gi  
 barnet den tryggheten og støtten det  
 trenger.

• Fortsatt foreldre
 Det overordnede formålet  
 med kurset er at barna skal  
 få oppleve at foreldrene klarer  
 å samarbeide og kommunisere 
 etter et brudd, slik at barnas  
 hverdag blir mest mulig  
 forutsigbar og trygg.

• International Child  
 Development Program – ICDP
 ICDP er et enkelt, helse- 
 fremmende og forebyggende  
 program som har som mål  

 å styrke omsorgen og opp- 
 vesksten for barn og unge.  
 Den retter seg mot omsorgs- 
 givere og skal styrke deres  
 omsorgskompetanse.
	 Kilde:	bufdir.no
 

OPPDATERT OVERSIKT OVER  
KURSTILBUD DER DU BOR:

https://www.bufdir.no/Familie/Kurs/

http://www.bymisjon.no/Virksomheter/	
oppvekstogmangfold/Foreldrevei-	
ledning/

http://www.vfb.no/no/kurs	og		
aktiviteter/

https://famlab.no/

Anbefalte kurs 



BUFDIR.NO
Her finnes oversikt over barnevernskontorene  
i Norge samt informasjon om barnevernstiltak, faglige  
retningslinjer, veiledere, rutiner, lover og regler.

REGJERINGEN.NO/BLD
Her finnes en temaside om barnevern. 

FYLKESMANNEN.NO
Fylkesmannen er en klageinstans for enkeltvedtak  
som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. 
Her finnes blant annet klageskjemaer.

LOVDATA.NO
Her finnes informasjon om lover, sentrale og lokale  
forskrifter og diverse rettsavgjørelser.

BARNEVERNSBARNA.NO
Landsforeningen for barnevernsbarn. Organisasjon for  
de som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten.

FORANDRINGSFABRIKKEN.NO
Stiftelse som presenterer kunnskap og erfaringer fra  
barn og unges møte med hjelpesystemene i Norge.

F2F.NO
Foreningen 2 foreldre er en foreldre-barn organisasjon  
som arbeider for å skape trygge familieforhold for barn  
med to hjem.

FOSTERHJEMSFORENINGEN.NO
Kunnskap, informasjon og kurs om fosterhjem.

REFORM.NO
Reform driver Mannstelefonen, 
en krise- og rådgivningstelefon for menn.  
Ring 22 34 09 50 mandag til fredag  
fra kl 17.00 til 20.00.

Denne brosjyren er utgitt av 
Reform – ressurssenter for menn, 
med støtte fra ExtraStiftelsen Helse 
og Rehablitering.

Nettsider


