
”BARN I RUSFAMILIER- TIDLIG INTERVENSJON” 

 
 
Invitasjon til kursdager   
 
Grunnkurs: (dag 1+2): 8. – 9. mars i Eigersund Kino/ Kulturhus, Sandakergaten 
For alle: Eigersund, Time, Lund og Sokndal kommune 
Metodekurs: (dag 3+4): 19. - 20 april, Eigersund 
For: Eigersund, Lund og Sokndal 
Metodekurs: (dag 3+4): 26. - 27. april for: Time kommune 
 
 
 
Målgruppe: 
Ansatte i barnehager, skoler/sfo, helsestasjon, PP-tjenesten, barnevern og andre aktuelle 
Målsetting: 
Heve kompetansen om tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon blant ansatte som kommer i kontakt med 
barn som lever i risikoutsatte livs- og familiesituasjoner. 
 
 
 
 
Kursholdere: 

• Elisabeth Nordhus Blankenberg Lied, barnevernspedagog og daglig lede ved Ventilen 
• Kurt O. Bjørnnes, advokat, Skudesneshavn 
• Randi Mossefinn, Barnevernspedagog, Familieterapeut ved Alternativ til vold (ATV) 
• Anne Schanche Selbekk rådgiver Korus vest Stavanger , leder for programmet «Barn i rusfamilier» 
• Maren Løvås, rådgiver, Korus vest, Stavanger, leder for programmet «Barn i rusfamilier» 
• Lise Rasmussen–  Familieterapeut ved PårørendeSenteret i  Stavanger (For metodekurset) 

 
 

             
 
 
 
 
 
 



 
Program for Grunnkurs: 
   
Dag 1: 8. mars: Tema: Rusmiddelbruk i et barne- og familieperspektiv  
 
Kl. 08.30-09.00: Registrering/kaffe   
   
Kl. 09.00- 09.45: Velkommen. Om programmet og presentasjon av kommunenes     
    ressursgruppe  
   
Kl. 09.45- 10.15: Hvilke konsekvenser får det for barn å vokse opp i en familie med 
rusmiddelproblematikk?  Brukerperspektivet ved Elisabeth Nordhus Blankenberg Lied. 
 
Kl. 10.15 - 12.00: Hva sier forskning og hvilken kunnskap har vi om hvordan rus påvirker 
omsorgskompetanse og familiesamspill.  Konsekvenser for barn å vokse opp i familier med rusproblematikk  
 
Kl. 12.00-13.00: Lunsj   
 
Kl. 13.00- 13.45 Konsekvenser for barn å vokse opp i familier med rusproblematikk 
 
Kl. 13.45- 14.00 Pause 
   
Kl. 14.00-16.00: Hvordan er det for barn å vokse opp i en familie med vold og hva trenger de? v/Randi 
Mossefinn . 
   
  
Dag 2: 19.februar:   
kl. 09.00-09.15: God morgen. Innledning   
   
kl. 09.15-11.30: Den utfordrende taushetsplikten. Taushetsplikt for deg som arbeider med barn - 
begrensninger og muligheter v/Kurt O Bjørnnes   
   
Kl. 11.30-12.30: Lunsj   
   
Kl. 12.30-14.45: Kurt Bjørnnes fortsetter…   
   
Kl. 14.45-15.00: Avslutning  
 
 
Andre opplysninger:   
 Det er den enkelte kommune, ved koordinator, som melder på deltakere til opplæringsdagene   
 Opplæringsdagene er gratis   
 Det vil bli utdelt div kursmateriell på dag 1.   
 Ved spørsmål om programinnhold og opplæringsdagene, ta kontakt med   
    Maren Løvås eller Anne Schanche Selbekk på kompetansesenteret   
 Ved andre opplysninger, ta kontakt med kommunenes koordinator.     
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