
 

Brev til lærere og samarbeidspartnere (5. trinn) 
Skolehelsetjenesten og krisesenteret i Moss tilbyr i 2018 ulike undervisningsopplegg for å forbygge 

vold i nære relasjoner mot barn på 5. trinn (evt i forbindelse med Olweus-programmet) og kan ved 

behov kontaktes av både elever og lærere i ettertid.                 

Helsesøster koordinerer kontakten opp mot skolene, og krisesenteret inviteres med der helsesøster 

og skolene ønsker det. Skolen og helsestasjonene blir enige om bruk av alderstilpasset 

undervisningsopplegg. 

 

Vi vet ikke hvor mange barn som utsettes for vold i Norge. Noen av grunnene til dette er skammen 

og hemmeligholdelsen, men også fordi ulike definisjoner vanskeliggjør en presis beskrivelse av hva 

vold mot barn er.  Noen vil hevde at enhver handling utført av barnets foresatte som gjør barnet 

redd er vold mot barn, mens andre vil mene at vold mot barn er det som rammes av ulike lovverk så 

som straffeloven eller barnevernsloven. En utfordring i en slik vurdering er å la barn selv få avgjøre 

når de opplever seg krenket av voksne.  

 

Barn skal beskyttes mot overgrep og ikke være redde i eget hjem. Den oppgaven er det barnets 

nærmeste som har hovedansvaret for. Når de nærmeste ikke er i stand til å ivareta denne 

beskyttelsen må andre bli gitt muligheten til å være barnets beskyttere. For å komme i en slik 

posisjon til barnet trengs en formidlingskanal hvor barnet kan fortelle sin historie til oss. 

 

Temaet «Vold i nære relasjoner» er derfor lagt inn i årshjulet til Mosseregionens skoler og 

barnehager slik at man sikrer at alle elever får årlig informasjon om vold i nære relasjoner og om 

hvem som kan hjelpe (jf. tiltak nr 11 i Mosseregionens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015-

2019).  

 

Lærerne på alle trinn oppfordres til å dele ut fellesbrosjyren for det lokale hjelpeapparatet i 

Mosseregionen (pdf-versjon ligger på nettsiden utenvold.no, eller ring krisesenteret som sender 

brosjyrer) samtidig med at temaet tas opp i klassen. Alternativt kan man henvise til utenvold.no i et 

skriv eller lignende. 

 

Utenvold.no inneholder også verktøy og undervisningsopplegg for dere som jobber med barn og 

unge - tiltakskortet «Hva gjør jeg ved mistanke om vold?», linker til filmer og undervisnings-opplegg 

(Sinna Mann, Trøbbel, Stine Sofies Stiftelse m.fl.), samt forslag til brev som kan deles ut til elever og 

foreldre.  

 

Mer om undervisningsopplegget rundt «Sinna Mann»: 

Filmen ”Sinna Mann” bygger på Gro Dahle og Svein Nyhus’ bok Sinna Mann og er filmatisert av Anita 

Killi. Historien om Boj bygger på autentiske fortellinger fra barn som har vokst opp med vold i 

familien enten som vitne eller direkte utsatt for vold selv. «Sinna Mann» gir en beskrivelse av vold 

mot barn, men situasjonene vil selvfølgelig kunne variere. I filmen er det pappa som er den som 

skader barnet og sin partner. Vi vet imidlertid at krenkelser mot barn også begås av mødre.  

 

For spørsmål, kontakt helsesøster eller prosjektleder Maria på Krisesenteret i Moss: 69 25 05 50 

 


