
                    

 

Program for VIF-seminar 2018. 

«Barn i fokus» 

 

Torsdag 19. april:  

09.00 – 09:30: Registrering  

09:30 – 10:00: Kulturelt innslag v/Paletten og Velkommen v/konferansier leder 

VIF  

10:00 – 10:30: IMDi ved Dulo Dizdarevic 

Dulo er regionsdirektør i IMDi Nord. Han skal snakke om tendenser i 

forhold til bosetting – hvem kommer, hvor mange og hvor de kommer 

fra. 

 

10:30 – 12:00: Bufetat ved Torild Elisabeth Borud 

Torild har lang fartstid i Bufetat og vil ha en praktisk tilnærming til temaet.  

12:00 – 12:45: Lunsj.  

12:45 – 13:15: Bufetat ved Torild Elisabeth Borud 

Nå vil Torild informere om foreldreveiledningsprogrammet ICDP. Flere 

kommuner i Vesterålen har allerede utdannet veiledere eller er i ferd med å bli 

utdannet. Vi vil få høre litt om erfaringer fra sertifiseringen fra to veiledere i 

Andøy. 

13:15 – 14:00:  RKBU ved Merete Saus 

Merete er førsteamanuensis ved RKBU Nord. Hun skal 

snakke generelt om den kunnskapen man har om gruppen, 

om psykisk helse, og hvorfor det er viktig at vi har en 

systematisk og målrettet oppfølging av gruppen. Hun vil 

også vise til steder hvor man kan søke tips til hvordan jobbe best med gruppen. 

14:00 – 14:10: Pause/benstrekk 

14:10 – 15:00: RKBU ved Marcela Douglas 

Marcela er førsteamanuensis ved RKBU Nord. Hun skal snakke om 

programmet EXIT. EXIT er et ressursorientert gruppetilbud for 

enslige mindreårige og barn i familier som har flyktet. Det skal gi 

deltagerne innsikt og verktøy til å håndtere posttraumatiske 

symptomer, vanskelige livssituasjoner og å leve i en ny kultur. 

Marcela har vært med i et forskningsprosjekt om EXIT og vil presentere de 

foreløpige resultatene.  

15:00: Avslutning v/konferansier.  

 



                    

 

 

 

 

 

Presentasjon av foredragsholdere: 

 

IMDi er et forvaltningsorgan og kompetansesenter som skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre 

samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold. 

IMDis hovedoppgaver er blant annet å: 

 Samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring og grunnleggende kvalifisering av flyktninger og deres 
familiegjenforente. 

 Følge opp introduksjonsloven 

 Forvalte viktige økonomiske virkemidler innenfor integrerings- og mangfoldsarbeidet. 

 Være nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor 

 Følge opp tiltak i regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap 

 Være en pådriver for offentlige tjenester som er tilpasset mangfoldet i befolkningen 

 Drifte Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket, et spesialbibliotek for kunnskap om innvandring og integrering 

 

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne- og 

familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familier med behov, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for styringen av Bufetat. Regionene i Bufetat leverer statlige 

barne- og familieverntjenester på vegne av staten. Ansvaret er blant annet regulert av barnevernloven og 
familievernkontorloven. 

Bufetat tilbyr det kommunale barnevernet differensierte og spesialiserte barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og spesialiserte hjelpetiltak i 
hjemmet. Etaten har ansvar for at tjenestene drives med forsvarlig kvalitet og at tjenestetilbudet er tilstrekkelig for behovet i befolkningen. 

Ansvaret for fosterhjemsrekruttering ligger også i Bufetat. Etaten skal sikre at det finnes tilstrekkelig med fosterhjem og bidra til forsvarlig 

kvalitet gjennom opplæring og veiledning. 

Når den kommunale barneverntjenesten har kommet til at et barn har behov for en plassering utenfor hjemmet, skal Bufetat bistå med å finne 

det tiltaket barneverntjenesten mener er riktig, enten dette er institusjon eller fosterhjem. 

Bufetat har ansvar for godkjenning av private og kommunale barneverninstitusjoner. I tillegg har Bufetats regioner ansvar for behandling av 

adopsjonssaker i sin region og enkelte andre tiltak rettet inn mot kommunene. 

 

 

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) er ett av åtte institutt ved Det helsevitenskapelige 

fakultet. 

Instituttet er ett av fire regionale sentre som driver forskning og undervisning innen barnevern og psykisk helse. De andre 

sentrene er i Trondheim (RKBU Midt-Norge), Oslo (RBUP øst og sør) og Bergen (RKBU Vest). Sentrene er finansierte og får oppdrag fra 

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

RKBU ledes av et styre bestående av ansatte, studenter samt to eksterne medlemmer 

 

  


