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Flere spor i Barnespor
Opplæringsheftet Barnespor utvider til flere spor. Cirka tre år etter at Kompetansesenter rus - Midt Norge lansert hefte kommer
den reviderte utgaven. Barnespor er utvidet med et Barnespor 3
– Guide til barnesamtaler. Fra før har man Barnespor 1 Barnearket og Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler.
- Når vi snakker med barn om rusproblemer, snakker vi om det
barnet ser og opplever, for eksempel at pappa blir tøysete og
sier mye rart eller at mamma glemmer å stå opp om morgenen,
forteller prosjektleder Mette Grytten om innholdet i det nye
tillegget.

«Ikke glem innvandrerbarna
når foreldrene
er syke»
Eugene Guribye
på fagbloggen

Høring med LAR-dominans
Fikk troen på
seg selv
Lisbeth Tronerud Larsen vokste
opp med rus og ble selv rusmisbruker. Et opphold på Borgestadklinikken gjorde at hun fikk tilbake
troen på seg selv og i dag forteller
småbarnsmoren om hvordan hun
ble rus- og medikamentfri.

SMIL-gruppe hjalp
Joachim og Mathea

Følg oss på:
www.snakketøyet.no - samtaleverktøy fra

17-åringene Joachim og Mathea
traff hverandre i en SMILgruppe og fant ut at de hadde
samme erfaringer med sykdom
i familien. Nå kommer de med
klare råd til både helsepersonell
og lærere.

nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Fire Line-filmer
tilgjengelig på vimeo

Kurs og
konferanser:
Ytterligere info på
www.barnsbeste.no

Oppdaterte Line-filmer

OSLO
BARN OG TRAUMER
HÅNDVERKEREN KONFERANSESENTER

Vi har oppdatert filmene fra vårt e-læringsprogram og de kan
nå ses og brukes uavhengig av e-læringen. Det er fremdeles Eli
Rygg som leser historien om Line og moren som er syk - eller
nokke...

LILLEHAMMER
TOPPMØTE OM UNGDOMSHELSE
STAVANGER
PÅRØRANDESTØTTE OG
PÅRØRANDEINVOLVERING
– EIN INTEGRERT DEL AV
KOMMUNEN SITT ARBEID
STEINKJER
FOLK FØRST - BARN OG
UNGE I VEKST

... det er forfatteren
selv som leser ...

Lik oss på Facebook!

Gunder
Christophersen

Tove Sandvik
Aukland

GRIMSTAD
BARN I RISIKO
Å VOKSE OPP I EN FAMILIE
MED RUSPROBLEMER KAN GI
MANGE UTFORDRINGER FOR
ET BARN.

Eivind Thorsen Vibecke Ulvær
Vallesverd

FORSKERE

ADMINISTRASJON

YTTERLIGERE PRESENTASJON AV STABEN PÅ WWW.BARNSBESTE.NO

FAGSTAB

DAGLIG LEDER

WEB-REDAKTØR

ADMINISTRATØR

ANSATTE I BARNSBESTE - TOTALT 7,4 STILLINGER

Siri Gjesdahl

SANDEFJORD
FRA BEKYMRING TIL
TIDLIG INNSATS

Tre korte filmsnutter hvor Anne Kristine Bergem leser utdrag
fra sine tre fagbarnebøker er nå tilgjengelig på nett. Bøkene
«Pappa’n min er syk i tankene sine», «Da pappa fikk kreft» og
«Jeg skal passe på deg» tar alle opp temaet om hvordan barn
opplever det å ha sykdom i nær familie.

Her kommer det daglig nyheter og linker om det
som rører seg på barn som pårørende-feltet –
både nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt oss gjerne på
e-post - klikk på bildet til
den du vil skrive til – og
vips, så har du kontakt!

VANCOUVER - CANADA
THE 7TH NATIONAL BIENNAL CONFERENCE ON
ADOLESCENTS AND ADULTS
WITH FETAL ALCOHOL
SPECTRUM DISORDER
(FASD)

Endre B. Havåg Signegun
Romedal

Anne Kristine
Bergem

Marianne
Trondsen

Bente
Birkeland

