SKJEMA OVER RISIKO - OG BESKYTTELSEFAKTORER
Undringsfasen Nivå 0
Det må foretas en skjønnsmessig vurdering i hvordan risiko og beskyttelsesfaktorer påvirker barnet. Hvordan skal man vurdere risiko og beskyttelsesfaktorer opp mot hverandre?
Det må foretas en skjønnsmessig vurdering i hvordan faktorene påvirker barnet. For risiko må man vurdere antallet, alvorligheten/intensiteten og varigheten. Antall mikromiljøer
risikoen omfatter er av betydning (familie, hjem, nærmiljø, barnehage, skole, fritidsarena).

BEKSYTTELSEFAKTORER
INDIVIDUELLE

VENNER OG
NÆRMILJØ

FAMILIE

BARNEHAGE/SKOLE

Barnet har:
 aldersadekvat utvikling på alle områder (Eks. emosjonelt, sosialt,
motorisk og språklig)
 gode mestringsstrategier
 sosialt felleskap
 god relasjon til foresatte og andre voksne

Barnet har:
 et positivt sosialt felleskap med jevnaldrende og voksne
 et positivt nærmiljø og er godt integrert
Foreldre har:
 god omsorgsutøvelse
 samarbeider godt rundt barnet
 høyere sosioøkonomisk status
 godt integrering i samfunnet /deltar i samfunnet, godt sosialt nettverk
 felles verdier/oppdragelse seg i mellom
 struktur og regler i familien

Barnet:
 viser god tilpassing
Barnehage/skole:
 Godt samarbeid mellom omsorgspersoner og barnehage/skole

RISIKOFAKTORER














Barnet:
Født prematur
Utsetter seg selv for fare
Følelsesmessige utfordringer
Utøver kriminalitet
Seksuell atferd
Alvorlig somatisk sykdom
Forsinket utvikling
Psykiske vansker
Vansker med å etablerte vennskap med jevnaldrende etter 4 års alderen
Utsatt for mobbing/ mobber andre
Stigmatisert og isolert fra nærmiljøet
Belastet nærmiljø










Brudd i relasjoner til personer som står barnet nært
Flyttet tre eller flere ganger fra 1-18 år (brudd med nærmiljøet)
Adskillelse fra omsorgspersoner
Barnet har/har hatt steforeldre
Adoptert, beredskapshjem, fosterhjem, institusjon
Omsorgspersoner med psykiske vansker, rus, kriminalitet, psykisk utviklingshemming
Omsorgspersoner som er utenfor arbeidsliv eller studier og/eller har somatisk sykdom.
Utsatt for omsorgssvikt, eks: psykisk og/eller fysisk mishandling, seksuelle overgrep
og/eller utnytting
Konflikt og vold i kjernefamilien
Lav sosioøkonomisk status og fattigdom
Immigranter i første eller andre generasjon
Svak struktur
lav relasjonskompetansen
Hyppige utskiftninger av personalet (vikarer, sykemelding osv)
Manglende kontinuitet









Ved mistanke om vold/overgrep skal leder/styrer informeres om saken og melde direkte (ALLE har et ansvar for å melde). Barneverntjenesten tlf: 47993333 /Barnevakten tlf: 37013101
(døgnåpen telefonberedskap) / Politiet 02800.
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