
 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STANDARDISERT 

FORLØP EMA  

Bufetat, region øst 
Desember 2020 

 

 

 

 



   

1 

 

Innholdsfortegnelse 
 

1. Innledning 2 

Omsorgssentertilbudet ....................................................................................................................................... 2 

Målgruppe .......................................................................................................................................................... 2 

2. Standardisert forløp EMA - Faglig og administrativt rammeverk 3 

Kunnskapsgrunnlag standardisert forløp EMA ................................................................................................... 3 

3. Omsorgssenterets tilbud: barnets behov i sentrum 3 

4. Fasene i forløpet 4 

Førinntaksfasen .................................................................................................................................................. 4 

Ankomst, kartleggings- og stabiliseringsfasen (0-6 uker) ................................................................................... 5 

Omsorgs- og utviklingsfasen (6 uker –vedtak) .................................................................................................... 5 

Overgangsfase - (Fra vedtak til bosetting/retur) ................................................................................................ 5 

Utflyttingsfasen .................................................................................................................................................. 5 

5. Ulike roller i standardisert forløp EMA 6 

Tiltaksansvarlig ................................................................................................................................................... 6 

Helseansvarlig ..................................................................................................................................................... 6 

Skoleansvarlig ..................................................................................................................................................... 6 

Familieansvarlig .................................................................................................................................................. 6 

Ressursperson for retur ...................................................................................................................................... 7 

6. Sentrale elementer 7 

Kompetanse ........................................................................................................................................................ 7 

Medvirkning ........................................................................................................................................................ 8 

Rutiner ................................................................................................................................................................ 8 

Kartlegging .......................................................................................................................................................... 9 

Informasjonspakke ........................................................................................................................................... 10 

Kartlegging og utvikling .................................................................................................................................... 10 

Oppfølging av psykisk helse .............................................................................................................................. 11 

Bruk av tolk ....................................................................................................................................................... 11 

7. Beskrivelse av fasene og liste over oppgaver i de forskjellige fasene 12 

Oversikt over oppgaver i førinntaksfasen ......................................................................................................... 12 

Oversikt over oppgaver i ankomst, kartlegging og stabiliseringsfasen ............................................................. 13 

Oversikt over oppgaver i Omsorgs – og utviklingsfasen ................................................................................... 17 

Oversikt over oppgaver i overgangsfasen ........................................................................................................ 19 

Oversikt over oppgaver i utflyttingsfasen ......................................................................................................... 21 



   

2 

 

1. Innledning 
Omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) fra 0-15 år ble overført fra 

utlendingsmyndighetene til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) i årsskiftet 2007/2008. 

Intensjonen bak overføringen av omsorgsansvaret var at enslige mindreårige under 15 skal ha samme 

kvalitet på tilbudet som barn plassert i ordinære barneverninstitusjoner.  

Barne- ungdoms og familieetaten (Bufdir) lanserte høsten 2020 en nasjonal veileder for standardisert 

forløp, som skal være gjeldende fra 1. januar 2021. Kravene skissert i det standardiserte forløpet på «nivå 

3» legges til grunn for dette forslaget til standardisert forløp EMA. Dette skal bidra til å sikre at enslige 

mindreårige asylsøkere får et likeverdig omsorgstilbud som barn i andre institusjoner. 

Omsorgssentertilbudet 
Bufetat skal gi barn, som har kommet til riket og søkt asyl uten foreldre eller andre med foreldreansvar, 

tilbud om opphold på et omsorgssenter for mindreårige. Tilbudet om plass på et omsorgssenter gjelder 

fra barnet blir overført fra utlendingsmyndighetene til Bufetat, frem til det blir bosatt i en kommune eller 

forlater riket 

Omsorgssentertilbudet skal ivareta barns behov i henhold til formålet i barnevernloven og barnevernets 

mandat. Omsorgssentertilbudet er regulert i barnevernloven kapittel 5A. Barneverloven kapittel 5A åpner 

også opp for plassering i omsorgssenter etter lovens kapittel 4.  

Det forutsettes samarbeid med andre sektorer som leverer tjenester til de samme barna. Omfanget av 

omsorgssentertilbudet Bufetat gir påvirkes i stor grad av antall ankomster og botiden til barna.  

Det er Bufetat på regionalt nivå, som har omsorgen og oppfølgingsansvar for barna på omsorgssenteret. 

Barnevernloven § 5A-2 angir Bufetats omsorgsansvar, mens bvl. §5A-4 og 5A-5 angir Bufetats ansvar for å 

fatte vedtak om oppfølging av barna og ansvaret for å følge barnets utvikling nøye.  

Målgruppe 
Bufetat skal gi tilbud om plass i et omsorgssenter til følgende barn: 

• Enslige mindreårige som er under 15 år når de kommer til Norge og søker om asyl. 
• Medfølgende søsken under 18 år. 
• Enslige mindreårige under 15 år som blir forlatt av sine foreldre eller som ikke kan bo sammen 

med andre omsorgspersoner i mottak. 
• Barn plassert av kommunal barneverntjeneste etter bvl. Kap. 4, som anses å være i 

omsorgssenterets målgruppe. 
 
Det store flertallet av barna vi møter på omsorgssentrene er 12 – 15 år. Omsorgssenteret tar også imot 

barn under 12 år og har erfaring med barn helt ned i 3 årsalder. Felles for målgruppen vi møter er at de er 

barn uten sine omsorgspersoner og med særskilte behov grunnet belastninger i hjemlandet og under 

flukten. Det kan være brudd eller tap av omsorgspersoner, mishandling, overgrep og krenkelser. Barna 

har med sin unike bakgrunn ulike forutsetninger og ressurser for mestre sine belastninger, og dermed 

også sine individuelle behov for omsorg og oppfølging når de bor på omsorgssentrene. 

I tillegg er det felles for barna at de søker asyl i Norge og skal inn i et nytt samfunn med dets forventninger 

og språk. Botiden på omsorgssentrene varierer avhengig av saksbehandlingstiden i 

Utlendingsdirektoratet. Videre avhenger botiden av kompleksiteten i den enkeltes sak og tiden det tar å 

få plass et bosettingstilbud i en kommune eller tiden det å få avklart og gjennomført retur eller flytting til 

et ordinært asylmottak. Dette innebærer at barna har flere aktører involvert i viktige avgjørelser på vegne 

av dem.  



   

3 

Barna vi møter har variert erfaring med skole. Noen har ikke gått på skole eller har ustabil erfaring med 

skole grunnet betingelser i landet, andre har fått et godt skoletilbud eller har erfaring fra koranskole.  

Barna har liten eller ingen god dokumentasjon på identitet, bakgrunn eller helseopplysninger med seg når 

de kommer til Norge. Tidlig kartlegging blir derfor viktig for å kunne tilby tilpasset omsorg og helsehjelp, 

samt å kunne ivareta barnas behov. 

2. Standardisert forløp EMA - Faglig og administrativt 
rammeverk 

Standardisert forløp er et rammeverk som legger føringer for administrative og praktiske oppgaver før, 

under og etter institusjonsoppholdet.  

Standardisert forløp EMA bygger på standardisert forløp for omsorgsinstitusjoner. Forløpet har 

utgangspunkt i felles overordnede målsetninger og faglig tilnærming, og bygger på det samme 

kunnskapsgrunnlaget som øvrige omsorgsinstitusjoner. Forløpet legger et faglig og administrativt 

rammeverk uten å gå inn i den miljøterapeutiske tilnærmingen i arbeidet. 

Selv om mye er felles med forløpet for omsorgsinstitusjoner og forløpet for omsorgssentre er det likevel 

flere aspekter ved arbeidet på omsorgssentre som krever justeringer i eksisterende forløp. Dette gjelder 

særlig inntaks- og utskrivingskriteriene, kartleggingsbehovet og tilpasset tjenestetilbud, nærmere 

beskrevet i de forskjellige fasene under. 

Kunnskapsgrunnlag standardisert forløp EMA 
For å kunne ivareta målgruppens særegenheter har det vært nødvendig å supplere kunnskapsgrunnlaget 

som standardisert forløp for omsorgsinstitusjoner bygger på, med oppdatert kunnskap spesifikt relevant 

for å kunne ivareta enslige mindreårige asylsøkere med en kunnskapsbasert tilnærming. 

Hovedfunnene fra litteraturgjennomgangen er bakt inn i dette forløpet. Særlig kommer dette til syne i 

beskrivelsen av inntaks- og utskrivningskriterier, kartlegging og at barna ofte har andre sårbarhetsfaktorer 

enn barn i andre barnevernsinstitusjoner. Funnene viser også at barna har behov for tidlig psykisk 

helsehjelp. Videre at arbeidet rundt dem blir for fragmentert, og at omsorgsgivere og alle andre instanser 

rundt barnet trenger å ha kunnskap om, og kunne samarbeide bedre med, barnas nettverk og sosiale 

relasjoner, også på skole, for å kunne støtte barnet.  I tillegg viser litteraturen at barnas rettsikkerhet ikke 

blir tilstrekkelig ivaretatt. Det er utarbeidet en foreløpig oppsummering av kunnskapsgrunnlaget. 

3. Omsorgssenterets tilbud: barnets behov i sentrum 
Målsettingen for tilbudet i omsorgssentrene er å gi barnet god omsorg og trygghet og bidra til at det får 

den individuelle oppfølgingen og behandlingen det har behov for. Hvert barn har ulike forutsetninger og 

behov. Omsorgssenteret skal se hele barnet og systemene rundt barnet.  

Forløpet skal legge til rette for god omsorg for barna i omsorgssentre. Med god omsorg for denne 

gruppen menes blant annet at: 

• barnet og barnets representant/nettverk sikres medvirkning 

• barnet får ha kontakt med familie, venner og annet nettverk og får mulighet til å etablere positiv 

kontakt med jevnaldrende 

• barnet skal oppleve beskyttelse og trygghet på avdelingen og i dagliglivet  
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• omsorgssentrene har tilstrekkelig bemanning og kompetanse til å møte og ivareta målgruppens 

individuelle behov  

• barnet opplever å bli møtt med trygghet, kjærlighet og forståelse.1  

• barnets rettigheter blir ivaretatt, herunder blant annet rett til skole- og helsetilbud  

• barnet mottar koordinerte tjenester fra relevante instanser  

• det tilrettelegges for systematisk oppfølging og evaluering av mål og tiltak 

• barnet blir forberedt på bosetting eller retur  

• det tilrettelegges for integrering ved at barnet blir kjent med norsk kultur, sosiale koder og får ta 

del i samfunnet  

• det tilrettelegges for at barnet kan utøve og beholde sin kulturelle identitet 

• barnet skal gis hjelp til å oppdage, snakke om, og håndtere risiko både i eget miljø, relasjoner og 

gjennom sosiale medier, spill og annen digital aktivitet 

• barnet støttes i å skape sammenheng mellom fortid, nåtid og fremtid  

4. Fasene i forløpet 
I den nasjonale veilederen for standardisert forløp institusjon, heter de tre hovedfasene inntaksfase, 

oppholdsfase og overgangsfase. For at de tre hovedfasene skal være bedre tilpasset målgruppen er 

tittelen på fasene justert slik at de bedre reflekterer det faktiske innholdet.  

 

Hovedfasene i standardisert forløp EMA følger faseinndelingen som vist over, med følgende navn:  

• Inntaksfasen ankomst, kartleggings- og stabiliseringsfasen (fra ankomst til-6 uker) 

• Oppholdsfase - Omsorgs- og utviklingsfasen (6 uker frem til asylvedtak) 

• Overgangsfase - Overgangsfasen (Fra vedtak til bosetting eller retur) 

I beskrivelsen av de ulike fasene under redegjøres det for hvordan fasene i standardisert forløp EMA 

skiller seg fra standardisert forløp for omsorgsinstitusjonene. 

Førinntaksfasen 
Førinntaksfasen skiller seg fra standardisert forløp for omsorgsinstitusjoner på flere måter. De største 

forskjellene ligger i at det for EMA ikke er en kommune som har ansvar for å plassere og følge opp barnet, 

at det ikke foreligger informasjon om barnet ved plassering, og at det er svært begrenset tid til å 

forberede inntak. Oppgavene beskrevet i førinntaksfasen i kapittel 7 gjenspeiler disse forskjellene. 

Inntaksfunksjonen er delegert til Bufetats ankomstfunksjon for enslige mindreårige (BAF). Denne 

funksjonen skal til enhver tid ha oversikt over ledige plasser. Herunder kjennskap til plasser eller 

avdelinger som etter gjennomført risikovurdering, eller av andre årsaker er skjermet for inntak.  

 
1 Kjærlighet i denne forbindelse kan vi forstå som: «Kjærlighet handler om å gi, koble seg på, lage bånd, gå nær 
og bevege seg inn i et fellesskap hvor en genuint bryr seg om et barns ve og vel» (Anette Andersen, RVTS sør) 
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Ved ankomst til Norge søker enslige mindreårige om asyl ved Politiets utlendingsenhet (PU). PU 

registrerer deres asylsøknad. EMA får tilbud om plass på et omsorgssenter etter at de har blitt vurdert av 

Politiets utlendingsenhet (PU) til å være EMA under 15 år. De har tilbud om plass til de blir bosatt eller 

forlater riket.  I mangel på omsorgspersoner i landet, får barnet oppnevnt en representant ved ankomst. 

Representanten skal ivareta den mindreåriges rettigheter i asylsaken og påse at den mindreåriges 

omsorgsbehov ivaretas på en tilfredsstillende måte under oppholdet på omsorgssenteret.   

Etter barnet er registrert som asylsøker, skal omsorgssentrene hente barna senest tre timer etter melding 

om ankomst, dersom ikke annet er avtalt med PU. Ved henting hos PU får omsorgssentrene kun oppgitt 

helt grunnleggende informasjon om barnet, som navn, oppgitt alder, språk og nasjonalitet.  

Unntak fra fasebeskrivelsen over er i de tilfellene en barnverntjeneste plasserer barn på omsorgssenter 

etter barnevernloven kapittel 4. I disse tilfellene gjøres det en konkret vurdering i forkant av inntak, og 

standardisert forløp for omsorgsinstitusjoner skal følges. Omsorgssenterkompetansen vil være et sentralt 

element i plasseringen. 

Ankomst, kartleggings- og stabiliseringsfasen (0-6 uker) 
Det foreligger lite eller ingen informasjon om barnet og barnets behov ved ankomst, og følgelig ikke noe 

plasseringsvedtak eller tiltaksplan.  

Umiddelbart etter ankomst starter omsorgssenteret en helhetlig kartlegging av barnets behov med særlig 

fokus på å avdekke behov for videre oppfølging.  

Bufetat fatter det formelle vedtaket som skal angi innholdet i plassering på omsorgssenter for det enkelte 

barn. Oppfølgingsvedtaket skal foreligge 6 uker etter barnets ankomst på omsorgssenteret, og baseres på 

kartlegging fra omsorgssenteret. Omsorgssenteret skal ivareta den daglige omsorgen i påvente av 

oppfølgingsvedtaket.  

På bakgrunn av dette er det gjort en rekke tilpasninger i beskrivelsene av de konkrete oppgavene i denne 

fasen, nærmere beskrevet i tabellen i kapittel 7.  

Omsorgs- og utviklingsfasen (6 uker –vedtak) 
Flere av oppgavene som beskrevet i ankomst, kartleggings og stabiliseringsfasen vil gå over i denne fasen. 

Den største justeringen fra andre forløp vil fremdeles være at det ikke er et løpende samarbeid med 

plasserende barneverntjeneste.  

Omsorgs- og utviklingsarbeid vektlegges i hele fasen. Kartleggingen oppdateres kontinuerlig for å danne 

et godt grunnlag for en eventuell senere bosetting i en kommune. 

Overgangsfase - (Fra vedtak til bosetting/retur) 
I denne fasen er oppgavene delt opp i to forskjellige spor, avhengig av om barnet får vedtak som danner 

grunnlag for bosetting, eller om de får avslag. Fasen handler i hovedsak om å forberede barnet til 

overgangen som kommer, enten forberedelse og konkret bosettingsarbeid, eller forberedelse og konkret 

returarbeid. 

Det er svært varierende hvor lang tid barnet må vente fra vedtak til bosetting eller en eventuell retur. 

Oppfølgingen i denne fasen må derfor tilpasses hvert enkelt barn. De faktiske oppgavene i fasen er 

beskrevet i tabellen i kapittel 7. 

Utflyttingsfasen 
Denne fasen må tilpasses hvert enkelt barn, ut fra om barnet skal bosettes eller returneres. Ved bosetting 

må eventuell oppfølging etter utflytting vurderes og avtales med barnet og den aktuelle 

bosettingskommunen. 
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5. Ulike roller i standardisert forløp EMA 
Standardisert forløp har alle rollene som skissert i Nasjonal veileder til standardisert forløp institusjon. 

Rollen som familieansvarlig er omdøpt til slekt- og nettverksansvarlig på grunn av den spesielle 

familiesituasjonen de enslige mindreårige befinner seg i. I tillegg er det krav om at alle omsorgssentre skal 

ha en ressursperson for retur. 

Tiltaksansvarlig 
Alle barn skal ha en primær kontaktperson med stedfortreder. I denne veilederen omtales denne som 

tiltaksansvarlig. Barnet skal få vite hvem denne personen er, så raskt som mulig. Institusjonsleder har 

ansvar for å tildele denne rollen til en ansatt. Tiltaksansvarlig har ansvar for faglige og administrative 

oppgaver i et standardisert forløp, og for å kvalitetssikre og godkjenne oppgaver som følger barnet.  

Helseansvarlig 
Hvert omsorgssenter skal ha en helseansvarlig med stedfortreder som skal tilrettelegge for at barn får den 

helsehjelpen det trenger. Institusjonen skal sikre at de har samarbeidsavtaler med helsetjenesten og 

individuelle planer for barn som har behov for helsehjelp. Det er lederen ved omsorgssenteret som peker 

ut helseansvarlig og stedfortreder. 

Helseansavarliges rolle skal bygge på beste praksis som beskrevet i den nasjonale veilederen til 

standardisert forløp nivå 3. EMA spesifikke oppgaver er nærmere beskrevet i tabellene som angir 

arbeidsoppgaver i de forskjellige fasene. 

Skoleansvarlig 
Hvert omsorgssenter skal ha en skoleansvarlig med stedfortreder som skal tilrettelegge for at barn får og 

benytter det skoletilbudet det har rett på. Det er lederen ved omsorgssenteret som peker ut 

skoleansvarlig og stedfortreder. Skoleansvarlig skal legge til rette for dagtilbud for barn over skolepliktig 

alder, når det av dokumenterte årsaker ikke er aktuelt med skole. Skoleansvarlig og stedfortreder skal ha 

tilstrekkelig sosialfaglig eller pedagogisk kompetanse, kunnskap om opplæringsloven, aktuelle 

grunnlagsdokumenter og aktuelle samarbeidsaktører. 

Skoleansvarliges rolle skal bygge på beste praksis som beskrevet i den nasjonale veilederen til 

standardisert forløp nivå 3. EMA spesifikke oppgaver er nærmere beskrevet i tabellene som angir 

arbeidsoppgaver i de forskjellige fasene. 

Familieansvarlig 
Hvert omsorgssenter skal ha en familieansvarlig med stedfortreder. Familieansvarlig og stedfortreder skal 

utpekes av omsorgssenterets leder. Den familieansvarlige skal kvalitetssikre at barnets slekt og nettverk 

kartlegges, både i Norge og i andre land.  Familieansvarlig skal sikre at omsorgssenteret har samarbeid 

med slekt og nettverk, ivaretar samvær på en god måte, og at familien og representanten får mulighet til 

å medvirke.  

Den familieansvarlige har ansvar for å tilrettelegge for at hvert enkelt barn kan ha kontakt med sin slekt 

og sitt nettverk. Familieansvarlig skal sikre at omsorgssenteret tar kontakt med barnets familie for å gi 

informasjon om omsorgssentertilbudet der det er mulig.  

Der barnet har slekt og nettverk i Norge skal barnets og familiens ønsker om samvær vektlegges og 

tilrettelegges for der det er hensiktsmessig. Omsorgssenteret skal også foreta en risikovurdering knyttet 

til samvær. Relasjonen mellom barnet og barnets nettverk skal kartlegges gjennom hele oppholdet. 

Barnets ønsker, familiens ønsker og omsorgssenterets vurdering skal komme tydelig frem i kartlegging for 

bosetting. 
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For å mobilisere ressurser i barnets nettverk, skal den familieansvarlige vurdere om det kan tilbys 

familieråd. Dette for at de involverte offentlige instanser og personer i familie og øvrig privat nettverk skal 

anledning til å møtes for å samarbeide om en plan som kan bedre barnets og familiens situasjon. 

Ressursperson for retur 
Hvert omsorgssenter skal ha en ressursperson for retur med stedfortreder. Enhetsleder er ansvarlig for å 

oppnevne en ressursperson for retur og stedfortreder. Enhetsleder skal sikre at ressurspersonen har 

tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å utføre oppgaver knyttet opp til returforberedende arbeid. 

Enhetsleder skal også sikre at arbeidet med retur er ivaretatt i omsorgssenterets planer og rutiner. 

Ressursperson for retur har ansvaret for å veilede og bistå avdelingsledere og personalet i enkeltsaker. 

En ressursperson for retur skal sikre at enheten har god kompetanse på asylprosessen og da spesielt 

prosessen knyttet til avslag og retur. Ressurspersonen skal sikre at alle barn ved omsorgssenteret, 

uavhengig av asylstatus, er godt informert om ulike mulige utfall av asylsøknaden og alternativer for retur 

til hjemland eller et tredje land. Ressurspersonen skal sikre at barna får den informasjonen og 

oppfølgingen som de har behov for og krav på under hele oppholdet på omsorgssenteret. De skal sikre at 

oppfølgingen etter avslag er tilpasset asylstatus. 

6. Sentrale elementer 
Standardisert forløp EMA har inkorporert de fleste av elementene beskrevet i Nasjonal veileder for 

standardisert forløp institusjon. Familieråd og individuell plan er tatt ut som sentrale elementer i 

standardisert forløp EMA. Familieråd skal vurderes og tilbys der det er mulig, men kan ikke anses som et 

sentralt element i arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere.  Å vurdere om det er mulig å tilby 

familieråd er lagt inn som en oppgave i forløpet. 

Individuell plan kan heller ikke anses som et sentralt element i standardisert forløp EMA. For at 

barnverntjenesten skal ta initiativ til utarbeidelse av individuell plan fordrer det et behov for langvarige 

koordinerte tjenester fra barnevernet. Dette vil ikke gjøre seg gjeldende for enslige, mindreårige 

asylsøkere i omsorgssentre. Enslige mindreårige asylsøkere kan imidlertid ha rett til individuell plan fra 

andre tjenester i kommunen. I så fall må det opprettes samarbeid mellom Bufetat og vertskommunen i 

hvert enkelt tilfelle 

Det er utarbeidet standardiserte nasjonale rutiner, som skal gjelde for alle omsorgssentrene. Rutinene er 

derfor lagt til som et sentralt element i forløpet. Kartlegging anses også som et sentralt element i forløpet 

for EMA, og er en lovfestet oppgave. 

Beskrivelse av de sentrale elementene tilpasset standardisert forløp EMA er som følger 

Kompetanse 
Det er omsorgssenterets leder som har ansvar for å tilrettelegge for en helhetlig kompetanse på 

institusjonen. Bred kompetanse hos de ansatte er en forutsetning for å kunne følge opp barnas utvikling, 

og gi dem god omsorg.   

Som nevnt har enslige, mindreårige asylsøkere ofte komplekse og sammensatte utfordringer som knytter 

seg til deres erfaringer med krig, avvisning, misbruk, traumer, redsel, savn m.m. Det krever spesialisert 

omsorg og kompetente voksne for å skille hva de ulike har behov for, samt å kunne gjøre en god 

kartlegging av barna og deres behov. Alle barna har ikke nødvendigvis like store behov, men like fullt er de 

sårbare barn. 

På omsorgssenteret er det barn fra mange ulike kulturer, på tvers av ulike samfunnslag, etnisiteter og 

religioner. Det er derfor nødvendig med et kultursensitivt perspektiv der sensitivitet og varsomhet i møte 
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med mennesker med ulik bakgrunn og kultur vektlegges. I tillegg må ansatte ha flyktningekompetanse og 

kunnskap om asylprosessen i Norge. 

Tilnærming til barn i omsorgssenter krever at ansatte kombinerer sin flyktningekompetanse med 

barnefaglig og miljøterapeutisk kompetanse. Kompetanse i utviklingsstøttende omsorg er nødvendig for å 

kunne forstår og hjelpe barn og unge der de er, ut fra deres forutsetninger.  

Barns rettigheter under opphold i institusjon skal ivaretas. Alle ansatte skal ha opplæring i barn og unges 

rettigheter i omsorgssentre. Det innebærer blant annet opplæring i hva de kan og ikke kan gjøre i 

konfliktfylte situasjoner og hvilke begrensinger som kan settes i kraft av omsorgsansvaret. 

Trygghet og sikkerhet for barn og ansatte skal ivaretas og alle ansatte skal ha opplæring i gode måter å 

representere grenser for barn, forebygge tvang, og i å håndtere truende eller farlige situasjoner. Da det på 

omsorgssentrene i perioder bor yngre barn, stilles det særlige høye krav til personalets kompetanse og 

evne til å sikre trygghet, sikkerhet og barnas rettigheter. 

Omsorgssenteret skal sikre at ansatte har opplæring og kunnskap om barns ulike behov og uttrykk, om 

traumer og overgrep, og kunne anvende en traumebevisst tilnærming i møte med barn.  

Medvirkning 
Medvirkning og involvering er en rettighet barn og unge har når de bor på et omsorgssenter, jf. 

barnevernlovens § 1-6. Omsorgssenteret skal legge til rette for at barn får muligheter til å medvirke under 

hele forløpet. Når barnet ikke ønsker å medvirke, skal det dokumenteres. Involvering av familien er også 

betydningsfullt under hele oppholdet, der det er mulig. Involvering av familie må tilpasses kontekst og 

forutsetninger.  

Barnet skal få informasjon om hvilke rettigheter de har. Sentralt i medvirkning er at barnets stemme blir 

hørt og anerkjent. Der det er behov for tolk slik at barnet skal forstå informasjonen og selv kunne delta, 

skal tolk benyttes. Måten barnet blir involvert på må tilpasses kontekst og barnets forutsetninger 

(utviklingsnivå, alder, behov, kunnskap, kulturelle bakgrunn og erfaringer). Barnet skal få tilbud om og 

motiveres til å delta på møter, til å gi innspill på blant annet rapporter, ukeplaner og mål i handlingsplan. 

Det skal tilrettelegges for medvirkning gjennom strukturerte samtaler der barnets stemme blir etterspurt. 

Videre skal det tilrettelegges for medvirkning gjennom at barnet i mer ustrukturerte situasjoner i det 

daglige blir spurt, og kan komme med uttrykk for sine preferanser. 

Selv om barnet alltid skal få medvirke må de voksne vurdere barnets beste. Dette betyr at de noen ganger 

må ta avgjørelser på tvers av barnets ønsker. Ansatte skal da forklare hvorfor beslutningene tas, hvorfor 

barnets ønske ikke innfris, og hvilke vurderinger som ligger til grunn for beslutningene. Dette skal 

omsorgssenteret dokumentere. 

Rutiner 
Det er utarbeidet standardiserte nasjonale rutiner for oppfølging av enslige mindreårige som skal følges 

av alle omsorgssentrene. Rutinene gir en detaljert beskrivelse av oppgavene i de forskjellige fasene. Det er 

utarbeidet følgende nasjonale rutiner for omsorgssentre: 

Administrative rutiner 

• Rutine for ankomst og mottak av barn 

• Rutine for begrunnet melding 

• Rutiner for besøk 

• Rutine for melding til lokal barnevernstjeneste 

• Rutine for samarbeid med representant/verge 

Rutiner for bosetting og retur 

• Rutine for arbeid med bosetting 
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• Rutine for ressursperson for retur 

• Rutiner for oppfølging av barn med avslag 

Rutiner for bruk av tvang 

• Rutiner ved bruk av tvang  

o Tvang i akutte faresituasjoner 

o Kroppsvisitasjon 

o ransaking av rom og eiendeler 

o beslaglegging, tilintetgjøring eller overlevering til politiet 

o beboernes korrespondanse 

o rusmiddeltesting 

• Rutine for føring av tvangsprotokoll og klage på bruk av tvang 

• Rutine ved rømming eller forsvinning fra et omsorgssenter 

Rutine for forebygging og håndtering av utfordrende situasjoner 

• Rutine for håndtering av selvmordsforsøk 

• Rutine for håndtering av selvskading 

• Rutine for forebygging av selvmord 

• Rutine for forebygging og håndtering av grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep 

• Rutine for forebygging og håndtering ved mistanke om rus 

• Rutine for oppfølging etter selvmordsforsøk 

• Rutine for melding om alvorlige hendelser 

Rutiner for helseoppfølging 

• Rutine for helseansvarlig på omsorgssenteret 

Rutiner for oppfølging av skole 

• Rutine for oppfølging av skole og opplæringstilbud 

• Rutine for skoleansvarlig på omsorgssenteret 

Andre rutiner 

• Rutine for gjennomføring av Ramadan 

• Rutine for merkedager og høytider 

• Rutine for identifisering og håndtering av radikalisering 

Kartlegging 
Omsorgssentrene har svært begrenset informasjon om den enslige mindreårige før ankomst til 

omsorgssenteret. Manglende kunnskap om barna og deres bakgrunn fordrer at omsorgssentre må 

kartlegge svært vidt og grundig for å bli kjent med det enkelte barns behov.  Kartlegging er også definert 

som en av omsorgssentrenes hovedoppgaver i bvl. kapittel 5A-4 og 5A-6. Omsorgssenteret skal utrede 

barnets situasjon og behov og utarbeide et forslag til oppfølging av barnet mens det oppholdet seg på 

omsorgssenteret (§5A-4). Omsorgssenteret skal også kartlegge barnets behov som grunnlag for en 

etterfølgende bosetting i en kommune (§5A-6). 

Omsorgssentrene har i flere år benyttet kartleggings- og oppfølgingsverkøyet, KOPP. I senere år har det 

kommet frem at det er behov for å revidere dette kartleggingsverktøyet. Det er særlig to grunner til dette. 

Verktøyet har ikke vært godt nok egnet til å sikre en god sammenheng mellom kartleggingsarbeidet og 

målarbeidet i handlingsplanene i oppholdet. Verktøyet har heller ikke godt nok kunnet vise barnets 

utvikling på omsorgssenteret i et helhetlig perspektiv. Informasjonen i KOPP blir videreformidlet en 

kommune ved bosetting. Kommunene har i all hovedsak vært fornøyd med kartleggingen fra 



   

10 

omsorgssenteret, men der barnet har hatt lengre opphold ved omsorgssentrene har informasjonen som 

er videreformidlet til kommunen gitt et fragmentert bilde. I KOPP blir det ofte for eksempel trukket frem 

enkeltepisoder som får uforholdsmessig mye plass, uten nødvendig nyansering og kontekst. 

Temaene som har vært kartlagt i KOPP vurderes likevel som svært hensiktsmessige å videreføre. 

Standardisert forløp EMA vil derfor legge kartleggingsløpet og malene for kartlegging fra 

omsorgsinstitusjonene til grunn, og videreutvikle malene slik at følgende temaer blir godt kartlegat 

gjennom hele oppholdet:  

• Faktaopplysninger om barnet 

• Barnets identitet, kultur religion og interesser 

• Oppvekst og familie 

• Skole/utdanning/arbeidserfaring 

• Fysisk helse 

• Psykisk helse 

• Sosial fungering og sosialt nettverk 

• Praktiske ferdigheter 

• Behov ved bosetting/retur 

Psykologenes kartlegging av psykisk helse skal integreres i kartleggingsrapporten som genereres. Hvilke 

verktøy som benyttes i kartleggingen skal tilpasses det enkelte barn. Anbefalte kartleggingsverktøy i 

standardisert forløp på nivå 3 kan også være nyttige i omsorgssentre. Særlig genogram, livslinje og 

nettverkskart kan være nyttige kartleggingsverktøy. Når Bufetat får videre erfaring med ASEBA2 bør det 

også foretas en vurdering på om dette også kan benyttes som et verktøy som del av kartleggingen av 

enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre. Disse verktøyene anses som støtteverktøy, og 

dokumenteres kartleggingsplanen.  

Informasjonspakke 
For å sikre at enslige mindreårige asylsøkere får likeverdig informasjon på et språk de forstår, er det 

igangsatt et arbeid med å utarbeide et informasjonsprogram til barna i omsorgssentre. 

Informasjonsprogrammet inneholder ulike verktøy som skal bidra til at hvert enkelt barn får informasjon 

på en måte som er tilpasset deres nivå og modenhet. Det er utviklet filmer, en brosjyre som forklarer 

ankomstprosessen, tolkekort og visuelle verktøy som kan brukes for å formilde informasjon til barnet, 

innenfor gitte temaområder. Overordnede temaer er ankomstfasen, skole, helse, identitet og utvikling, 

hverdagen på omsorgssenteret og bosetting og retur. Informasjonsprogrammet følger de samme fasene 

som Standardisert forløp EMA og nærmere beskrivelse av oppgavene kan ses gjennomgående i tabellene 

under. Tidspunktet for når informasjonen gis vil måtte tilpasses hvert enkelt barn. Alle tiltak og temaer i 

informasjonsprogrammet er utviklet på bakgrunn av innsiktsarbeid som er gjort på omsorgssentrene. 

Kartlegging og utvikling 
I standardisert forløp for EMA er begrepet progresjonsmåling byttet ut med kartlegging og utvikling. Dette 

fordi det ikke er satt mål for oppholdet ved inntak som går på endring hos barnet. Barnas behov blir 

grundig kartlagt ved ankomst. For å kunne følge barnets utvikling og endring underveis i oppholdet, skal 

omsorgssenteret innhente informasjon på en systematisk måte hver uke. Dette skal sikre at tiltakene 

tilpasses godt til barnets behov. Barnet og representanten/familien skal involveres når mål og tiltak 

utarbeides, evalueres og justeres. Endringer i mål og tiltak og medvirkning skal dokumenteres.  

 
2 The Achenbach System og Empirically Based Assessment (ASEBA), www.aseba.org-  

http://www.aseba.org-/
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Oppfølging av psykisk helse 
Et sentralt element i omsorgssentertilbudet er en systematisk kartlegging og oppfølging av barnas 

psykiske helse. Forskning viser at barn utsatt for gjentagende fare med fravær av støtte har høy risiko for 

psykiske vansker, og at det er derfor viktig at barnets psykiske helse kartlegges på en god måte, tidlig i 

forløpet.  

I tillegg til kartlegging og oppfølging gjort av miljøpersonale skal det være en psykolog tilknyttet hvert 

omsorgssenter. Psykologen skal kartlegge alle barns psykiske helse. De skal også gi tilbud om individuelle 

samtaler og gruppesamtaler. Psykologen skal fremme et psykologfaglig perspektiv og samarbeide med 

miljøpersonalet og eksterne aktører om omsorgssituasjonen og helsetilbudet til barna. Oppfølgingen av 

psykisk helse skal bidra til å ivareta en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til miljøterapien og barnet, med 

tilpasset omsorgen til det enkelte barn. 

Bruk av tolk 
I starten av omsorgssenteroppholdet er det sjelden barn og ansatte har felles språk. God og hyppig bruk 
av tolk vil derfor være helt nødvendig for å kunne kommunisere. For å sikre barns rett til å bli hørt og 
motta informasjon på et språk de forstår vil bruk av tolk være et sentralt element i omsorgssentertilbudet. 
Tolk skal alltid benyttes når barnet ber om tolk. Det skal benyttes tolk selv om barnet tilsynelatende har 
tilegnet seg gode norskkunnskaper. Eksterne instanser har som hovedregel ansvar for bestilling av tolk til 
sine samtaler. 

Ansatte på omsorgssenter skal ha god kompetanse i å bestille, kvalitetssikre og bruke tolk som et verktøy i 
samtaler.  
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7. Beskrivelse av fasene og liste over oppgaver i de 
forskjellige fasene 

Oppgavene er fremstilt tematisk, ikke kronologisk. Oppgavene som skal gjøres fortløpende er ikke gjentatt 

i de neste fasene, men fortsetter gjennom hele forløpet. Alle oppgavene vil komme opp i BiRK, og 

utførelsen skal dokumenteres i BiRK. 

Oversikt over oppgaver i førinntaksfasen  
Denne fasen defineres som perioden fra mottatt telefon fra PU til barnet er hentet  

 

     

Aktivitet Ansvarlig Dato/frist Støttedokument 
 

Forbered inntak:    

Motta henvendelse fra PU 

• innhent nødvendige opplysninger 
om barnet 

• opprett barnekort 

• ringe omsorgssenter og gi beskjed 
om tidspunkt for henting, eller at 
et barn er på vei. 

• send ankomstmelding 

Bufetats 
ankomstfunksjon 
(BAF) 

ved telefon 
fra PU 

Rutine for ankomst og mottak av 
barn  
 
Mandat for ankomstfunksjon 
 
Mal for ankomstmelding 

Forbered henting og mottak etter 
henvendelse fra BAF 

• opprett tiltakskort 

• gjør risikovurdering ved henting og 
mottak av barn 

• hent eller motta barnet 

• få nødvendig informasjon fra PU 
ved henting eller mottak av barn 

• klargjør barnets rom 

• forbered barnegruppa på inntak 

 Ved telefon 
fra BAF 

Skjema for risikovurdering (SKM-TS) 
 
Rutine for ankomst og mottak av 
barn 
 
 

Gi barn informasjon i tråd med 
informasjonsprogrammet 

tiltaksansvarlig  Maler og sjekkliste fra 
informasjonsprogrammet 
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Oversikt over oppgaver i ankomst, kartlegging og stabiliseringsfasen 
Denne fasen defineres om 0-6 uker etter ankomst.  

 

    
Aktivitet Ansvarlig Dato/frist Støttedokument 

 

Ved ankomst     

Gjennomfør inntak 

• tildel primærkontakt 

• oppdater barnekort/ tiltakskort 

• opprett handlingsplan 

• lag liste over medbrakte eiendeler 

• lag liste over innkjøp 

• sørg for at ID kort/skriftlig 
informasjon barnet har med seg blir 
lagt inn i BiRK 

• informer representanten om 
omsorgssentertilbudet 

• innhent nødvendige samtykker fra 
representant  

tiltaksansvarlig dag 1 
  

Rutine for ankomst og mottak av barn 
Rutine for registrering av barn i BiRK 
ved ankomst til omsorgssenteret  
 
Rutine for samarbeid med 
representant 
 
Rutine for handlingsplan 
 

• gjennomfør ankomstsamtale 
 

tiltaksansvarlig dag 1 Behov for å oppdatere mal 
 
Rutine for bestilling og bruk av tolk 

Informasjon 

• vis filmen «hva nå» 

• informere barnet om rettigheter på 
institusjon  

• gi informasjon i tråd med 
informasjonsprogrammet  

tiltaksansvarlig uke 0-6 Film «hva nå»? 
 
Informasjon fra 
informasjonsprogrammet om familie, 
skole, helse, hverdagen på 
omsorgssenteret, identitet og 
utvikling, bosetting/retur 
 
Asylbarn.no 
 
Informasjon om assistert retur fra IOM 

Skole:     

Informer skole om ankomst og meld inn i 
skole. Informer fylkeskommunen der aktuelt 

• avtal oppstartsmøte  

tiltaksansvarlig 
 

dag 1 Bufdirs melderutiner  
 
 

Informer om aktuelt skoletilbud tiltaksansvarlig uke 1-6  Rutine for oppfølging av skole- og 
opplæringstilbud 

Register manglende skoletilbud  
 

tiltaksansvarlig dag 1  Registrere skoleopplysninger i BiRK – 
en veileder  

Registrere aktuelt skoletilbud i BiRK tiltaksansvarlig 1-2 uker Rutine for oppfølging av skole- og 
opplæringstilbud 
Registrere skoleopplysninger i BiRK – 
en veileder  

Gjennomfør oppstartsmøte tiltaksansvarlig   

Registrer skolenærvær tiltaksansvarlig daglig  Registrere skoleopplysninger i BiRK – 
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en veileder  

Registrer vedtak etter opplæringsloven skoleansvarlig   Nasjonal rutine for skoleansvarlig på 
omsorgssenteret 

Kontroller oppfølging av skole skoleansvarlig fortløpende Bufdirs Inspirasjonshefte for 
omsorgssentre om skolesamarbeid 
Veileder for samarbeid mellom skole 
og barnevern 
 
Rutine for oppfølging av skole- og 
opplæringstilbud 
 
Nasjonal rutine for skoleansvarlig på 
omsorgssenteret 
 
Rutine for oppfølging av skole- og 
opplæringstilbud 
 
Bufdirs skoleveileder 

Kontroller skolenærvær  skoleansvarlig  frist 1. i 
hver måned 

Registrere skoleopplysninger i BiRK – 
en veileder  

familie:     

Kartlegging og kontakt med barnets slekt og 
nettverk 

• registrer slekt og nettverk i 
nettverksfanen  

• gi informasjon om mulighet for 
oppsporing av familie 

• kartlegg og observer relasjon mellom 
barnet og barnets slekt og nettverk i 
Norge og andre land 

tiltaksansvarlig fortløpende Oppsporingstjenesten Røde Kors 
 

Etabler kontakt mellom omsorgssenteret og 
barnets slekt og nettverk 

• lag plan for samarbeid mellom 
omsorgssenter og familie og 
nettverk  

 

tiltaksansvarlig fortløpende  

Barnets kontakt med familie og nettverk 

• vurder og risikovurder relasjon 
mellom barnet og barnets slekt og 
nettverk i Norge og andre land 

• lag samværsavtaler med eventuell 
familie/nettverk i Norge 

avdelingsleder fortløpende Rutine for besøk  
 
Mal for besøksavtale  
 

Jevnlig tiltaksvurdering 

• kartlegg barnets, representantens og 
slektens ønsker om hvor barnet skal 
bo 

• vurder om saken egner seg for 
familieråd. 

• foreta en vurdering av hvor det er 
best for barnet å bo i 
asylsøkerperioden 

Avdelingsleder 
tiltaksansvarlig 
familieansvarlig  

Når aktuelt  Rutine for arbeid med bosetting 
 
Rutine for ressursperson for retur 
 
Rutiner for oppfølging av barn med 
avslag 
 
Bufdir ressurssider om familieråd 
 

Dersom et barn ønsker å flytte til slekt i 
asylsøkerperioden  

tiltaksansvarlig Ved ønske 
om å flytte 

 
Skjema for risikovurdering (SKM-TS) 
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• foreta en risikovurdering 

• dersom barnet velger å flytte til slekt 
send melding til lokal 
barneverntjeneste 

 

til slekt  
Mal for bekymringsmelding fra 
omsorgssenter 

Ta kontakt med aktuell kommune for å 
undersøke muligheten for å inngå en 
samarbeidsavtale med aktuell kommune om 
flytting til slekt i asylsøkerperioden 

regionskontor Ved ønske 
om å flytte 
til slekt 

 

Vurder om det kan tilbys familieråd  familieansvarlig fortløpende Bufdirs ressurssider om familieråd 

Kvalitetssikre familiearbeid familieansvarlig fortløpende  

Kartlegging og oppfølging:     

Utarbeid plan for kartlegging 
 

tiltaksansvarlig 1 uke  
Veileder til kartlegging og oppfølging 
for enslige mindreårige asylsøkere 

Gjennomfør kartlegging 

• informer og innhent innspill på 
barnets omsorgssituasjon fra barnets 
nettverk om mulig 

• påbegynn nettverkskartlegging  

• kartleggingssamtaler i tråd med 
veileder/mal  

• observasjon i tråd med veileder for 
kartleggingsrapport 

tiltaksansvarlig 3 uker Veileder til kartlegging og oppfølging 
for enslige mindreårige asylsøkere 
 
Mal for kartleggingsrapport (må 
tilpasses EMA) 
 
Mal for livslinje, nettverkskart og 
genogram 

Ferdigstill kartleggingsrapport 

• gjennomgå kartleggingsrapport med 
barnet og innhent skriftlig samtykke 

• gjennomgå kartleggingsrapport med 
barnets representant og innhent 
skriftlig samtykke 

• oversend kartleggingsrapport til 
saksbehandler i Bufetat 
 

tiltaksansvarlig 3 uker Veileder til kartlegging og oppfølging 
for enslige mindreårige asylsøkere 
 
 

Skriv evalueringsrapport tiltaksansvarlig 3 uker –
månedlig 

Mal for evalueringsrapport 

Sluttfør første kartleggingsrapport av psykisk 
helse  

psykolog tilknyttet 
omsorgssenteret 

6 uker Mal for kartleggingsrapport psykisk 
helse (intern mal EPR, skal revideres) 

Fatt oppfølgingsvedtak regionskontoret 6 uker  

Evaluer handlingsplan 

• definere observasjonsområder til 
mål i handlingsplan 

• utarbeide mål i handlingsplan  

tiltaksansvarlig  uke 3 Rutine for handlingsplan 
 

Gjennomfør første samarbeidsmøte med 
psykolog, regionskontor og omsorgssenter. 

 uke 4-6  

Gjennomfør omsorgssamtale  tiltaksansvarlig minimum 
ukentlig 

mal for omsorgssamtale i 
omsorgsinstitusjonene (må tilpasses 
EMA) 

Helse    

vurder psykisk og fysisk helse ved ankomst 

• ved akutt behov kontakt legevakt  

tiltaksansvarlig 1 dag  

Etabler og følg opp helsetilbud 

• bestill time til 
førstegangsundersøkelse og 

tiltaksansvarlig 2 uker Veileder for utfylling av helsekort i 

BiRK 



   

16 

tuberkuloseundersøkelse   

• søk om fastlege og bestill time ved 
behov  

• bestill time hos tannlege  

• registrer fastlege 

• registrer tannlege  

• innhent samtykker fra representant 

• registrer eventuelle medisiner 

• oppdater helsekort  

Kontroller oppfølging av helsetilbud  
• gi medisinsk informasjon til 

personalgruppa ved behov  

helseansvarlig fortløpende Rutine for helseansvarlig på 

omsorgssenter 
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Oversikt over oppgaver i Omsorgs – og utviklingsfasen  
Denne fasen defineres fra uke 6 til barnet får vedtak på sin asylsøknad.  

 

  
Aktivitet Ansvarlig Dato/frist Støttedokument 

 

Informasjon    

• informere barnet om rettigheter på 
institusjon  

• gi informasjon i tråd med 
informasjonsprogrammet  

tiltaksansvarlig uke 0-6 Informasjon fra 
informasjonsprogrammet om familie, 
skole, helse, hverdagen på 
omsorgssenteret, identitet og 
utvikling, bosetting/retur 

Kartlegging og oppfølging    

Gjennomfør ukentlige samtaler med barnet tiltaksansvarlig fortløpende  

Evaluer og revider handlingsplan i tråd med 
oppfølgingsvedtak 

 

tiltaksansvarlig 6 uker etter 
ankomst  

Rutine for handlingsplan 

Evaluer og revider handlingsplan fortløpende tiltaksansvarlig månedlig Rutine for handlingsplan 

Informer regionskontoret om vesentlige 
endringer i barnets behov 

avdelingsleder fortløpende Rutine for handlingsplan 

Gjennomfør oppfølgingsmøte mellom 
omsorgssenter og psykolog. Vurder 
deltakelse fra regionskontor og andre, f. eks 
representant, skole og nettverk 

tiltaksansvarlig hver 4. uke  

Journalfør journalnotater fra logg og 
perioderapporter 

 

tiltaksansvarlig hver 3. 
måned 

 

Ferdigstill evalueringsrapport  tiltaksansvarlig hver 3. 
måned 

Mal for Evalueringsrapport 

Medvirkning    

Gjennomfør første erfaringsinnhenting barn  tiltaksansvarlig uke 6 Mal for erfaringsinnhenting (skjemaet 
må tilpasses målgruppen) 
 
Nasjonal veileder standardisert forløp 
institusjon 
 

Gjennomfør jevnlig erfaringsinnhenting  tiltaksansvarlig hver 4. uke Mal for erfaringsinnhenting (skjemaet 
må tilpasses målgruppen) 
 
Nasjonal veileder standardisert forløp 
institusjon 
 

Vurder erfaringsinnhenting fra slekt/nettverk  
 

tiltaksansvarlig hver 3. 
måned 

Mal for erfaringsinnhenting (skjemaet 
må tilpasses målgruppen) 
 
Nasjonal veileder standardisert forløp 
institusjon 

Gjennomfør erfaringsinnhenting 
representant  
 

tiltaksansvarlig hver 3. 
måned 

Mal for erfaringsinnhenting (skjemaet 
må tilpasses målgruppen) 
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Nasjonal veileder standardisert forløp 
institusjon 
 
Rutine for samarbeid med 
verge/representant 

Skole    

Vurder barnets opplæringstilbud  
• er behov for nytt enkeltvedtak 

vurdert 

• er det vurdert om barnet kan 
overføres til ordinært skoletilbud 

• sjekk om søknad om skoleplass er 
sendt innen frist 

skoleansvarlig fortløpende Rutine for skoleansvarlig på 
omsorgssenteret 
 

Rutine for oppfølging av skole- og 
opplæringstilbud 

 
Rutine for samarbeid med 
verge/representant 

Familie    

Familieråd 

• gjennomfør familieråd dersom mulig 

• dokumenter gjennomføring eller 
oppfølging av tiltak etter Familieråd 

familieansvarlig  Familieråd håndbok  

Helse    

• lag en plan for oppfølging av 
ansvarlig psykolog 

avdelingsleder  Samarbeidsavtale med Enhet for 
psykologressurser  
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Oversikt over oppgaver i overgangsfasen 
Denne fasen er definert til å være etter at barnet har fått svar på sin søknad om asyl, enten vedtak som 

danner vedtak for bosetting, eller avslag. 

 

Aktivitet Ansvarlig Dato/frist Støttedokument 

 

Etter at barnet har fått asylvedtak     

Registrer asylvedtak   Regionskontor Umiddelbar
t  

IMDi nett 

Informasjon 

• sikre at barna får informasjon om 
innholdet i vedtaket fra 
advokat/representant  

• gi informasjon i tråd med 
informasjonsprogrammet om 
bosetting/retur 

tiltaksansvarlig 1 dag etter 
vedtak 

Asylbarn.no 
 
Film om bosetting 
 
Rutine for arbeid med bosetting 
 
Rutine for oppfølging av barn med 
avslag 
 
Informasjon om assistert retur fra 
IOM 
 
Rutine for oppfølging av barn med 
avslag og begrenset tillatelse til fylte 
18 år 
 

Skriv overgangsrapport 

• informer og innhent innspill på 
bosetting fra barnet og barnets 
nettverk 

 

tiltaksansvarlig 1-2 uker 
etter vedtak 

Rutine for arbeid med bosetting 
 
Rutine for oppfølging av barn med 
avslag  
 
Mal for Overgangsrapport (må 
tilpasses EMA) 
 
Veileder til kartlegging og oppfølging 
 

Ferdigstill overgangsrapport 

• gjennomgå rapporten med barnet og 
innhent skriftlig samtykke 

• gjennomgå rapporten med barnets 
representant og innhent skriftlig 
samtykke 

• oversend rapporten til 
saksbehandler i Bufetat 

tiltaksansvarlig 3 uker etter 
vedtak (obs 
skal gjøres 
både ved 
vedtak om 
opphold og 
avslag) 

Rutine for arbeid med bosetting 
 
Rutine for ressursperson for retur 
 
Rutiner for oppfølging av barn med 
avslag 
 
Mal for overgangsrapport 
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Skriv og oppdater overgangsrapport  tiltaksansvarlig Hver 3. 
måned frem 
til flytting   

Mal for overgangsrapport 
 
Mal for kartlegging og oppfølging 

Evaluer handlingsplan  

• sikre at mål i handlingsplan for 
overgangsfasen er i samsvar med 
forventninger og krav i fremtidig 
miljø 

tiltaksansvarlig månedlig Rutine for handlingsplan 
 

Følg opp oppgaver knyttet til familieråd  familieansvarlig fortløpende Familieråd håndbok 

Etter at barnet har fått vedtak om opphold    

Forespør kommune om bosetting 

• registrer svar på forespørsel 

• søk ut barnet og send 
overgangsrapport til 
bosettingskommune 

• informer avdelingsleder om utsøking 
til kommune 

• send bosettingsbrev til barnet og 
barnets representant 

regionskontor Fortløpende 
etter 
asylvedtak 

Rutine for arbeid med bosetting 
 
Bufdirs rutine for bosetting av enslige 
mindreårige flyktninger under 15 år 

Samarbeid med barnets bosettingskommune 

• opprette kontakt med 
bosettingskommune 

• gjennomfør 
bosettingsmøte/overgangsmøte 

• referat fra bosettingsmøte 

• lag plan for bosettingsprosessen 

• avklar behov for familieråd 

avdelingsleder Når barnet 
har fått 
bosettingsk
ommune  
 

Rutine for arbeid med bosetting 
 
Familieråd håndbok 
 
Rutine for oppfølging av skole 

Forberedelse til faktisk flytting 

• lag avslutningsplan sammen med 
barnet 

• gjennomfør Avslutnings samtale - AS 
(senest uken før avslutning) 

• arkiver referat fra 
avslutningssamtale 

tiltaksansvarlig 1 uke før 
utflytting 

Mal for avslutningssamtale (Må 

tilpasses EMA) 

 

Overføre informasjon 

• oppdater overgangsrapport og 
oversend til kommune ved flytting 

• avtal overføring av skoleinformasjon 
til ny skole 

• avtal overføring av helseinformasjon 

tiltaksansvarlig 

ved flytting  

Lag plan for kontakt etter utflytting sammen 
med barnet og bosettingskommunen 

tiltaksansvarlig før flytting  

Etter at barnet har fått vedtak om avslag    

Gjennomfør retursamtale tiltaksansvarlig Ved avslag Rutine for oppfølging av barn med 
avslag og begrenset tillatelse til fylte 
18 år.  
 
Rutine for ressursperson for retur 

Lag en plan for videre oppfølging sammen 
med barn/verge 

• vurder om det er behov for ekstra 
oppfølging fra ansvarlig psykolog 

• vurder behov for samarbeidsmøte  

avdelingsleder ved avslag IOM 
 
Rutine for oppfølging av barn med 
avslag og begrenset tillatelse til fylte 
18 år.  
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• kontakt aktuelle instanser for 
informasjon 

• gjennomfør risikovurdering 

• informer og innhent innspill på retur 
fra barnets nettverk 

 
Rutine for ressursperson for retur 
 
mal for risikovurdering fra TS 

Vurder behov for nytt oppfølgingsvedtak  Regionskontoret 2 uker   

Lag en plan for faktisk retur sammen med 
aktuelle samarbeidsaktører (UDI, PU, IOM, 
representant) 

avdelingsleder kontinuerlig  

Kvalitetssikre plan for videre oppfølging og 
retur etter avslag 

Ressursperson for 
retur 

kontinuerlig  

 

Oversikt over oppgaver i utflyttingsfasen 
Denne fasen er etter at barnet faktisk har flyttet 

 

 
Aktivitet Ansvarlig Dato/frist Støttedokument 

Registrer flytting 

• send flyttemelding til aktuelle 
instanser  

• avslutte tiltakskortet i BiRK 

• Registrer i Mottaksportalen (MOT)  

tiltaksansvarlig ved flytting Mottaksportalen (UDI) 

Sluttfør oppgaver i BiRK 

• gjennomgå og avslutt handlingsplan  

• arkiver handlingsplan 

• sluttføre eventuelle 
tvangsprotokoller  

journalfør arkivverdige loggnotater og 
dokumenter 

tiltaksansvarlig ved flytting  

gjennomfør tverrfaglig evalueringssamtale  
 

avdelingsleder   

 

 


