
 

 

Den nødvendige samtalen 

• Er en samtale som tas med foreldrene når en blir bekymret for et barns utvikling eller 

for omgivelsene rundt barnet. 

• Bekymringen kan komme fra foreldre eller fra personalet. 

• Er basert på konkrete og systematiske observasjoner av barnet 

• Målet med samtalen er å etablere et samarbeid med foreldre rundt tiltak som kan 

bedre barnets situasjon og fungering. 

 

 

Forberedelse: 

• Hvem skal delta på samtalen 

• Hva bør sies og hvordan skal det sies 

• Lag en liste over punkter som det er viktig å få formidlet 

• Avtal hvem som sier hva 

• Avtal hvem som skriver referat, og hvem som skal passe på at dere kommer gjennom 

alle de planlagte punktene 

• Husk at det er en bekymring dere skal formidle – ikke en anklage 

• Dere skal informere om hva dere har sett som vekker bekymring 

• Vis respekt 

 

 

Selve samtalen: 

• Spør om foreldrene kjenner seg igjen i de observasjonene dere har gjort, og om de 

deler bekymringen/uroen dere har 

• Pass på at foreldrene også får komme fram med sitt perspektiv av saken 

• Gi rom for tenkepauser 

• Dersom foreldrene blir sinte og går i forsvar, ikke svar med samme mynt. Gi dem tid til 

å rase ut. Uttrykk forståelse for at samtalen kan oppleves ubehagelig men hold fast på 

at den er nødvendig. Vend tilbake til temaet og de forberedte punktene 

• Bekreft foreldrenes kompetanse og gode intensjoner der disse er tilstede 

• Vær barnets stemme 

• Bli enige om hva dere har avtalt før dere går fra hverandre 

• Skriv et kort referat fra møtet 

• Avtal å treffes igjen 

 



 

 

Refleksjoner etter samtalen: 

• Fikk dere formidlet bekymringen tydelig nok for foreldrene og forstod de bekymringen 

dere har for barnet? 

• Er referatet fra møtet skrevet på en slik måte at foreldrene kjenner igjen utsagnene? 

• Ble det etablert et godt samarbeid med foreldrene og ble det satt realistiske mål for å 

hjelpe barnet? 

• Vil oppfølgingsplanen sikre god nok progresjon og endring? 

• Hvordan ser bekymringen ut nå? Er den mindre eller større? Hvorfor? 

• Hvordan skal det øvrige personalet informeres, og om hva? 

• Hvordan har hver og en av dere det etter samtalen? Gi hverandre tilbakemelding på 

hva som gikk bra og hva som opplevdes vanskelig. 

 

 

Oppfølging av samtalen: 

• Vi dere trenge bistand fra andre instanser for å hjelpe barnet og familien? 

• Hvem har ansvaret for videre oppfølging (hvem, hva, hvordan, når)? 

• Hvordan forberede oppfølgingssamtalen med foreldrene? 


