
GRUNNKURS III 6. – 9. mars 2023, ÅLESUND, BROSUNDET HOTEL (https://www.brosundet.no/) 

BARNET OG UNGDOMMEN I FAMILIE OG SAMFUNN Læringsmål: 1,3,4,5,8,17,27,48,51,53,54,76 

Hovedmål: Delkurs III skal gi grunnlag for en bred forståelse av de ulike rollene og forventningene 
barnet møter i ulike utviklingsperioder. Kursdeltakerne skal få kunnskap om barnet i familien, i ulike 
systemer og samspillet mellom og innad med andre i disse systemene. Arbeid med familier for å 
styrke barns utvikling, og samarbeid med ulike hjelpeinstanser vektlegges. Fremme refleksjon over 
egne erfaringer i møte med ulike systemer. Kurset stimulerer til videre gruppeprosess der man 
reflekterer over styrker og sårbarheter til familier som kommer til BUP og hva slags rolle barne- og 
ungdomspsykiateren har i møte med disse familiene. 

BARNETS ULIKE ROLLER I SAMFUNNET 

Gi en forståelse for ulike roller og forventinger barnet og den unge møter i hverdagen. Dette gjelder 
for eksempel i familien, barnehagen, grunnskolen, videregående skole og på fritiden. Sosiale og 
digitale mediers påvirkning på barn og unge Barn som pårørende, både til foreldre og søsken, 
tematiseres.  

ARBEID MED FAMILIER- BEHANDLINGSTEORI OG ETABLERTE METODER 

Få forståelse for hvordan ulike holdninger og foreldrestiler påvirker samspillet i familier og påvirker 
barna forskjellig. Inkluderer også ulike kulturelle og religiøse normer. Ulike familiemønstre og 
familiesamspill drøftes. Gi en oversikt over hvordan ulike familieteoretiske retninger har utviklet seg i 
takt med barnets rolle i familien og samfunnet. 

PÅ HVILKEN MÅTE KAN FAMILIE OG FAMILIEARBEID STYRKE BARNETS UTVIKLING 

Vise hvordan familiearbeid kan bidra til endringer i familien, og hvordan man på grunnlag av en 
forståelse for barnets begrensninger kan skape bedre forutsetninger for barnets utvikling. 
Kasuistikker ut fra ulike problemstillinger og diagnoser, eksempler ut fra en valgt etablert metode 
benyttes. Ulike program som bedrer foreldreferdigheter gjennomgås. Gruppeprosess i regi av 
kursledere der man reflekterer over styrker og sårbarheter til familier som kommer til oss og hvilke 
roller vi har i møte med dem. 

BARNE OG UNGDOMSPSYKIATRI OG BARNEVERN 

Gi en framstilling av forskjellen på BUP og barnevern. Drøfte og vektlegge forskjeller og likheter i 
lovverk og praktisk arbeid. Gi en forståelse for hva omsorgssvikt er og de ulike gruppene av dette 
(neglekt, psykisk, fysisk og seksuelle overgrep). Drøfte grunnlag for hvilke faktorer som ligger til 
grunn for vurdering av omsorgsevne. Tematisere Barnevernsarbeid- tiltak og omfang og drøftinger av  

NÅR BARNET BOR UTENFOR EGEN FAMILIE 

Presentere ulike sider omkring samarbeid med fosterforeldre og institusjoner 

 

  



PROGRAM GRUNNKURS III 6. – 9. mars 2023, ÅLESUND 

Mandag 6.mars 

10.00    Velkommen med kurslederne 

10.15 – 12.30 (3 timer) PÅ HVILKEN MÅTE KAN FAMILIE OG FAMILIEARBEID STYRKE BARNETS 
UTVIKLING 

«En introduksjon til foreldreveiledning med bruk av Trygghetsirkelen» v/ Ida Brandtzæg 

Lunsj og pause 

14.15 – 17.00 (3 timer) BARNE OG UNGDOMSPSYKIATRI OG BARNEVERN  

«Samarbeid mellom BUP og barnevern» v/ tidlegare barnevernsleiar Bjarte Gangeskar  

18.00 – 20.00 (2 timer) Oppfølging og team-spirit v/ kurslederne 

 

Tirsdag 7.mars 

09.00 – 12.00 (3,5 timer) ARBEID MED FAMILIER- BEHANDLINGSTEORI OG ETABLERTE METODER  

«Framvekst av familieterapi internasjonalt og i Noreg 

Dei ulike retningane innan familieterapi inkl kasustikkar 

Kritikk mot familieterapi 

Metodar frå familieterapien som nyttast i BUP og døme på metodar som ikkje nyttast så mykje, men 
som kan vere nyttige å bruke» 

v/ Gyri Vorren 

Lunsj og pause 

13.30 – 16.00 (3,5 timer) ARBEID MED FAMILIER- BEHANDLINGSTEORI OG ETABLERTE METODER 
forts. v/ Gyri Vorren  

Frikveld 

 

Onsdag 8.mars  

09.00 – 11.45 (3 timer)  BARNET OG UNGDOMMEN I FAMILIE OG SAMFUNN v/ Knut Asbjørn Ulstein  

1) «Barnet og ungdommen i gruppa» som handler om forutsetning for utvikling i familie og 
jamaldringsgruppa frå barn til ung vaksen. 

2) Klinikknært om personlighetsproblematikk hos unge og viktig kunnskap og hensyn som må 
tas da både i familie, individuell og gruppebehandling. 

Lunsj og pause 

13.30  – 17.00 (4 timer) OM SPISEFORSTYRRELSER I KONTEKST v/ Tori Halvorsen 

19.00 Festmiddag m underholdning 



 

Torsdag 9.mars 

09.00 – 11.30 (3 timer) BARNE OG UNGDOMSPSYKIATRI OG BARNEVERN/ NÅR BARNET BOR 
UTENFOR EGEN FAMILIE 

«Psykisk helse hos barn og unge i barnevernets omsorg» v/ Astrid Røsland Seim 

Lunsj  

12.30 – 14.00 (3 timer) Praktiske øvelser i kommunikasjon og samarbeid v/ Kurslederne 

14.00  Avslutning 

 


