Samarbeid om utsatte barn og unge mellom 0 og 24
år
For å oppdage og hjelpe barn og unge som trenger det, må mye gjøres annerledes, og
mange må gjøre mer. Alle som møter barn og unge i helsestasjonen, barnehagen,
barnevernet, skolen og NAV må samarbeide bedre og få tjenestene til å fungere
sammen.
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For mange barn og unge faller utenfor
Ungdom klarer seg stort sett bra i Norge i dag, til og med bedre enn før på mange områder. Men for mange
barn og unge faller utenfor.
Problemer knyttet til for eksempel skolegang, rus, levekår eller psykisk helse i starten på livet kan skape store
problemer for den enkelte og for samfunnet. De som faller fra har både høyere sykefravær og høyere forbruk
av velferdsordninger enn de som fullfører skolen. Og de har høyere risiko for langvarig marginalisering, i
verste fall hele livet.

- Frafall i skolen kan ha store konsekvenser for både den det gjelder og samfunnet. Årsakene til
frafall er sammensatte, de starter tidlig og ofte er det slik at de barna som trenger ekstra hjelp,
trenger det fra flere instanser samtidig og over tid. Vi må legge til rette for et godt samarbeid uten
byråkratiske hindringer. Det er dette vi jobber med i 0-24 samarbeidet, sier
kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på regjeringen.no.
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Tilskuddsordninger
Tilskuddsordninger - utsatte barn og unge

Staten skal samarbeide bedre
Alle som møter barn og unge, helsestasjonen, barnehagen, barnevernet, skolen og NAV må samarbeide bedre
og tjenestene må fungere sammen.
For å styrke dette arbeidet i kommunene og fylkeskommunene samarbeider flere departementer og
direktorater for å fjerne hindringer i regelverk, samordne tiltak og virkemidler og gjøre mer av det som virker.
Vi mener at bedre samordning sentralt kan gjøre at samarbeidet lokalt er lettere å lykkes med.
Dette samarbeidet kaller vi 0-24-samarbeidet, fordi arbeidet er knyttet til utsatte barn og unge mellom 0 og 24
år.
Vi samarbeider på flere områder:
•

Vi må jobbe ut fra et felles kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilde

•

Vi må samordne virkemidlene for å jobbe mer helhetlig og effektivt

•

Vi må jobbe på tvers av sektorene og samordne innsatsen

Her kan du lese mer om innsatsområder, tiltak og gode eksempler.

Nordisk 0-24
Se case fra nordisk samarbeid

Kunnskap om hele barnet
Fafo har laget et kunnskapsgrunnlag om utsatte barn og unge som er tilgjengelig som en presentasjon med
tilhørende manus. Presentasjonen forklarer hvorfor det er viktig med samordnet innsats for å hjelpe utsatte
barn og unge og deres familier. Samtidig tar presentasjonen for seg de utfordringene som ligger i den
praktiske gjennomføringen av tverrsektorielt samarbeid.
Presentasjonen kan brukes i sin helhet eller du kan plukke ut de delene av presentasjonen som passer i din
sammenheng. Bildene her kan selvsagt også brukes i kombinasjon med eventuelle egne bilder.
Last ned presentasjonen (pptx-fil)og notat med manus (pdf).

Vi står bak samarbeidet
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•

Arbeids- og sosialdepartementet

•

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

•

Helse- og omsorgsdepartementet

•

Kunnskapsdepartementet

•

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

•

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

•

Helsedirektoratet

•

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

•

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet leder samarbeidet mellom direktoratene. Les mer på nettsiden for samarbeidet og
kontakt oss gjerne om du har flere spørsmål!

http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/samarbeid-om-utsatte-barn-og-unge-mellom-0-og-24-ar/
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