
Evaluering. 

Informasjon til barn og foreldre om evaluering av tiltak i barneverntjenesten. 

 

Hva er evaluering for noe? 

Evaluering er et vanskelig ord. I barneverntjenesten i Våler bruker vi ordet når vi ønsker å 
finne ut om hvordan et tiltak virker for et barn, voksen eller en familie. Vi ønsker altså å 
finne ut om det vi gjør oppleves som bra eller nyttig for barnet eller familien.  

 

Hva gjør vi når vi evaluerer? 

Når vi evaluer tiltak så er det veldig viktig å få barnet eller den voksen sin beskrivelse av 
tiltaket og om tiltaket er nyttig for den eller de som mottar det. For at vi skal vite noe om 
hvordan tiltaket oppleves snakker vi med den det gjelder det vil si barnet og eller de voksne i 
familien. 

 

Fremgangsmåte under en evalueringssamtale.  

Når vi evaluerer så inviterer vi barnet og/eller den voksne til en samtale med et brev. 
Samtalen blir som regel avholdt på barneverntjenestens kontor. Når vi evaluerer så er vi to 
barnevernsarbeidere, den ene stiller spørsmål og den andre skriver. Grunnen til at vi er to er 
at det er vanskelig å skrive og prate på en gang.  

I samtalen ser vi på tiltaksplanen sammen og stiller spørsmål om hvordan de ulike tiltakene 
fungerer for deg/dere.  

 

Endring av tiltaksplanen.  

Når vi har snakket om de ulike tiltakene og du/dere har fått fortalt hva dere synes om 
tiltakene snakker vi sammen om det er noen av tiltakene som skal tas bort eller endres. Det 
kan også hende at vi lager nye mål og nye tiltak.  Etter at vi har blitt enige om hva som skal 
forandres i tiltaksplanen skriver vi en ny og sender ut til dere til underskrift.  

 

Referat fra evalueringen.  

Etter at evalueringen/samtalen er over skriver barneverntjenesten referat og sender til 
foreldrene og barnet/ungdommen (om barnet er over 12 år).  

 

Rutine: Sendes ut sammen med brev om evaluering.  


