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Min presentasjon 

 Aktuell situasjon – store ankomsttall, behov for 
både nytenking og langsiktig arbeid 

 Barneperspektivet i arbeidet med enslige 
mindreårige 

 Helhetlig oppfølging – hva betyr det og hvordan få 
det til 

 Ny forskning på feltet – hva sier den og hvilke 
konsekvenser bør den få 

 



Hvem er de enslige mindreårige? 

 En sammensatt gruppe 

 Landbakgrunn 

 Alder  

 Kjønn 

 Ankomsttall 2000-2014: 300-2500 pr år 

 Ankomster av EMA i 2015: 5200 

 1 av 4 er under 15 år 

 2 av 3 fra Afghanistan 

 8 av 10 er gutter 

 

 

 



Flukten fra Afghanistan 

«Ingen vil forlate sitt hjemland. Men man 
må være trygg. Alle trenger mat, men først 
må man være trygg. Der min familie er 
sprenges bomber. De kan dø hver dag når de 
går ut… 

Vi måtte padle i båt fra Tyrkia til Hellas... En 
hel familie oppi, med barn og barnebarn. 
Båten gled over på siden, og det kom masse 
vann inn. Båten gikk rundt og rundt, og alle 
skrek til hverandre. Til slutt kom båten frem. 

Den natten var den vanskeligste i livet mitt. 
Det var veldig, veldig kaldt. Det var skog. Han 
smugleren sa at vi bare måtte gå rett frem 
over fjellet når vi gikk ut av båten, og så 
skulle det komme en ny smugler. Vi gikk hele 
natten.  

Når jeg kom fra Hellas til Østerrike var vi inni 
en konteiner. Det var veldig kaldt.  

Det var luft der, men det var kjempekaldt. 
Man kunne ikke sove inni den, vi kunne bare 
sitte. Vi satt i 4 dager og netter.  

Når vi stoppet og det kom politi og sånn, 
måtte vi bare sitte helt i ro. Vi dro i konteiner 
fra Hellas til Østerrike. Det er ikke du som 
bestemmer. Han som smugler, han sier du 
skal dit og sånn og sånn og sånn. 

Fra Østerrike kom vi inn i vanlig tog. Det gikk 
fint. Ingen politi. Jeg tok tog til Halden. Jeg 
var så trøtt og så at politi kom. De spurte om 
jeg hadde pass eller noe. Jeg sa nei, jeg har 
ingenting. Kom ut med meg, sa de. De kjøpte 
mat til meg. Norge hadde det snilleste 
politiet jeg hadde sett.» 

Gutt 14 

En alvorlig stor melding, Redd Barna 2013 





Sårbare grupper 

  Barn og unge 

 Enslige mindreårige 

 Kvinner som har vært 
utsatt for vold 

 Traumatiserte  

 flyktninger 

 Asylsøkere med kronisk 
sykdom/nedsatt 
funksjonsevne 

 

 Jfr. EUs mottaksdirektiv 

 



Levekår for barn i asylsøkerfasen 

 Oppfølging av stortingsmeldingen Barn på flukt (Meld. St. 27 
2011-2012) 

 Todelt målsetting 

 Identifisere aktuelle problemstillinger og utarbeide design 
for levekårsundersøkelse som departementet kan ta i bruk 
jevnlig for å innhente kunnskap om levekår for målgruppen  

 Gjennomføre første levekårsundersøkelse for målgruppen 

 Oppdragsgivere: Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet og Justisdepartementet 

 Prosjektperiode 2013 – 2015 

 





Strengths and Difficulties Questionnaire 

 SDQ er et spørreskjema laget for å kartlegge psykisk helse, 
vennerelasjoner og prososial atferd hos barn og unge.  

 Fire problemskalaer:  

 Atferdsproblemer 

 Hyperaktivitet – oppmerksomhetsproblemer 

 Emosjonelle symptomer  

 Venneproblemer. 

 Respondentene angir om utsagnene i skjema stemmer, skårene 
summeres for hver delskala  og summeres til en skåre for totale vansker.   

 Symptombelastningen skåres fra 0 til 40 der 40 er størst belastning. Skår 
fra 0-15 omtales som normal, skår 15-19 gråsone, 20 og høyere avvik.  

 Andelen asylbarn som befinner seg i en gråsone eller har avvikende 
problemer er vesentlig høyere enn blant andre barn i Norge 

 Sliter mest med emosjonelle problemer 

 



Problemområder – målt med SDQ 



Emosjonelle problemer  

Indikatorer 

Jeg har ofte hodepine, vondt i magen eller kvalme 

Jeg bekymrer meg mye 

Jeg er ofte lei meg, nedfor eller på gråten 

Jeg blir nervøs i nye situasjoner 

Jeg er redd for mye, jeg blir lett skremt 

 

43 % innen kritisk sone, 15 % i gråsonen 

 

 



Tanker om fremtiden 
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Bekymrer du deg for fremtiden? Tenker du ofte på om du får bli i Norge eller
ikke?

Synes du ventetiden er vanskelig?

Endelig avslag Avventer svar på asylsøknad Innvilget venter på bosetting



Venner og voksenkontakt 

 89 % har venner  

 62 % deltar på fritidsaktiviteter utenom skolen 

 59 % har venner de kan snakke med hvis de har det 
vanskelig 

 58 % opplever ar de voksne har tid til å snakke med 
dem 

 

 Hvem snakker med barn som 
har det vanskelig?  
 

 





Anbefalinger - EMA 

 Bufetat bør overta ansvaret for alle enslige mindreårige. Organisering og 
tilrettelegging av tilbudene må ta utgangspunkt i barnas alder og 
situasjon. 

 Alle enslige mindreårige må sikres en primærkontakt på 
omsorgssenteret/mottaket 

 Bemanningen på mottak/omsorgssenter må være tilstrekkelig til at alle 
barn har tilgjengelige voksne både på dagtid og kveld/nattestid 

 Omsorgssenter/mottak for enslige mindreårige må ha både barnefaglig og 
flyktningfaglig kompetanse 

 Alle enslige mindreårige må sikres tilgang til skole, leksehjelp og 
aktivitetstilbud 

 Alle enslige mindreårige må sikres representant eller verge 

  

 



Doble identiteter 

 Offer – overlever 

 Ressurs - problem 

 Avhengig - selvstendig 

 Barn - voksen 

 Flyktning – ungdom 

 

 Hvordan forholder vi 
oss til denne 
dobbeltheten?  

 

 

 



Myter eller realiteter? 

 Forskningsprosjekt på oppdrag fra Bufdir 

 Prosjektperiode 2013-2016 

 Formålet med prosjektet: 

… å videreutvikle og forbedre arbeidet med barn, unge 
og familier med innvandrerbakgrunn, herunder bidra til 
at minoritetsperspektivet i større grad blir integrert i 
barnevernets tjenester.  

 Delprosjekt om bosetting og integrering av enslige 
mindreårige flyktninger – ny rapport lanseres i mai 



Sentrale tema 
 

 Bo- og omsorgsløsninger 

 Skole og utdanning 

 Kultur og fritid 

 Sosiale nettverk 

 Psykososialt arbeid 

 Reetablering av kontakt 
med foreldre og 
hjemland 
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Internasjonale erfaringer I 

 Whether they are placed in foster care or in 
residential settings, separated children should 
be cared for by suitable professionals who 
understand their cultural, linguistic and 
religious needs and who have an understanding 
of those issues that affect separated asylum 
seeking and migrant children.  

  
 Fra rapporten Separated Children in Europe Programme, Statement of Good Practice (1999 og 

2004), utgitt av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Redd Barna.  
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Internasjonale erfaringer II 

 Successful care arrangements for 
unaccompanied refugee children should help 
them to form a secure-enough base from 
which they can make the transition from 
childhood to adulthood within the context of 
secure and lasting, appropriate attachments 
that can be maintained through time and 
across geographical boundaries (...) 

  
 Fra rapporten Good Practice Guide, BAAF 2001 



Å bo alene 

  

  

Det er kjedelig å bo 
alene. Jeg vil heller bo 
sammen med kamerater. 
Det kunne vært fint å 
snakke litt og ikke bare 
sitte alene. 

 



Boløsninger 

 Bofellesskap  

 Hybel med tilsyn 

 Husverttiltak 

 Fosterhjem 

 Slektsplassering 

 Institusjon 

 Nye boløsninger 

 Direkteplassering 

 SOS-barnebyer 

 Andre løsninger? 

 



Hva er viktig for ungdommene? 

 Oppleve trygghet 

 Få norskopplæring og forståelse for det norske 
samfunnet 

 Nærhet til viktige ressurspersoner 

 Skole og leksehjelp der de bor 

 Hjelp med integrasjon 

 Lære toleranse og respekt av hverandre 
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Internasjonale erfaringer III 

 Schooling plays a central role in the social 
integration and adjustment of unaccompanied 
children. Teachers and peers nor only become 
the agents of socialization for separated 
children attending schools in receiving 
countries, but also structure their first 
encounters with a larger society.  

 
 (CERIS 2003) 



Språk, skole, arbeid - kvalifisering 

 Manglende/avbrutt skolegang fra hjemlandet 

 Utfordringer med å finne/skape aldersadekvate 
tilbud 

 Dilemmaer:  

 Språkopplæring som del av voksenopplæringen? 

 Tilbud på samme arena som alderen tilsier? 

 Fokus på språk eller fokus på skolefag? 

 Ønske om å komme i arbeid raskt vs samfunnets 
vektlegging av utdanning og  formalkompetanse 

 

 



Tre ting på en gang 

 Lære norsk 

 Fullføre skolegang 

 Forberede for arbeidsliv 

 

Tre ulike kvalifiseringssystemer og lovgrunnlag 

 Hvordan få til samarbeid på tvers? 

 Hvordan skape smidige overganger? 

 Hvordan sikre fleksibilitet i gjennomføringen? 

 

 



En (nesten) umulig oppgave 

Når vi tenker på de elevene som kommer hit som nesten aldri har 
gått på skole, og begynner å lære seg å lese og skrive… De tar et 
norskkurs og så går de over i grunnskolen. De har vært her i 3-4 år 
– og så skal de være på 10. klassenivå… Større øvelse finnes det 
ikke i verden. (Lærer) 

 

Lærere på ungdomsskolen sa vi skulle gå her [voksenopplæring] ett 
år for å øve på norsk og at vi etterpå skulle flyttes til videregående. 
Men da vi kom hit og tok prøven, sa de at vi måtte være her i fire 
år. Når jeg spør hvorfor, spør de hvor mange år jeg har med skole 
fra hjemlandet. Jeg sa fem år og da sa de at jeg må være her i fire 
år. Men jeg trenger ikke fire år, det vet jeg. (Elev) 

 

 



Skolen som integreringsarena 

 Skolen regnes ofte som en av de viktigste arenaene 
for sosialisering og integrering 

 Nyankomne elever tilbys ofte segregerte skoletilbud 

 «Rumpeintegrering» – geografisk nærhet vil ikke 
nødvendigvis føre til økt kontakt 

 Det må skapes samhandlingsarenaer der majoritets- 
og minoritetselever møtes 

 Møteplasser må baseres på gjensidighet – begge 
parter må får anledning til å være både bidragsytere 
og mottakere 





Anbefalinger – enslige mindreårige 

 Kartlegging av behov i mottak – besøk  av kommunen før bosetting 

 Organisering som ivaretar både det barnevernfaglig og flyktningfaglige 

 Bo- og omsorgstilbud tilpasset den enkeltes behov 

 Helhetlig oppfølging 

 Bo- og omsorgstilbud 

 Tilpasset skole- og opplæringstilbud 

 Psykososial oppfølging 

 Tilgjengelige voksne 

 Fokus på integrering og nettverksbygging 

 Aktiv bruk av ettervern – ved behov til 23 år 

 Refusjonsordninger som sikrer både kvalitet og kommunal utgiftsdekning 

 Kompetanseutvikling og kompetansespredning på alle nivå 

 



   Viktige 
   faktorer 
 

 Tillit 
 Anerkjennelse 
 Bekreftelse 
 Respekt 
 Omsorg 



Eksilets stoppesteder 

 Krig 

 Forfølgelse 

 Flukt 

 Asylprosess 

 Retur eller bosetting? 

 Integrering? 

 Familiegjenforening? 

 Tilbakevending? 

TRANSNASJONALE LIV 

 



Fortid, nåtid, framtid 

 Handler om å bygge bro mellom det som var og 
det som er 

 Mulighet til å bearbeide traumatiske opplevelser 

 Normalisering av hverdagen – skole, arbeid, sosiale 
nettverk 

 Inkludering  

 Tillit, anerkjennelse, bekreftelse, respekt, omsorg 

 

«A sense of coherence» (Antonovsky) 
 

 

 



 
 
 

Mennesker på flukt 
Moktar Paki Pudenik, 2009 
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