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Samvinna í barnavernd 

Sjónarhorn starfsmanns 

Anni G. Haugen 

Eitt vandasamasta verkefni barnaverndarstarfsmanna er að skapa það traust sem 
nauðsynlegt er til að samstarf takist við barn og foreldra meðan á könnun máls 
stendur og fundin eru úrræði sem talin eru geta bætt aðstæður barnsins. Vandinn felst 
meðal annars í tvöföldu hlutverki starfsmannsins, þ.e. að styðja barnið og fjölskyldu 
þess og að hafa eftirlit með því að aðstæður þess séu viðunandi (Barnaverndarlög nr. 
80/2002). Þetta leiðir auðveldlega til þess að foreldrar óttast afskipti barnaverndar og 
eru hikandi við að treysta starfsmönnum. Samkvæmt barnaverndarlögum ber að 
lokinni könnun að gera áætlun um það á hvern hátt styðja megi barnið og fjölskyldu 
þess. Þar kemur fram hver ástæða afskiptanna er, tímalengd áætlunar og hver úrræðin 
eiga að vera. Hún er undirrituð og oftast gerð í samvinnu við foreldra. Í þessari grein 
er fjallað um nokkrar af niðurstöðum rannsóknar um þátttöku barna og foreldra við 
gerð áætlana, þ.e. hvort barnaverndarstarfsmenn vinni með börnum, foreldrum og 
öðrum sem koma að stuðningi við barnið á þessu stigi málsins og hvernig sú samvinna 
fer fram.  

Samvinna 

Hugmyndir um rétt fólks til að tjá sig um eigin málefni eru nátengd þróun alþjóða-
samninga svo sem Samninga Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg 
réttindi nr. 10/1979 og um réttindi barnsins nr. 18/1992. Einnig hafa hugmyndir um 
valdeflingu og þátttöku eflst mjög síðustu áratugina (Stanley, 2006). Jafnhliða hafa 
viðhorf til foreldra verið að breytast frá því að sjá þá sem erfiða og mögulega ógn, sem 
verði að verja barnið gegn, til þess að líta svo á að það sé hagur barnsins að alast upp 
hjá þeim (Saint-Jacques, Drapeau, Lessard og Beaudoin, 2006). Æ meiri áhersla er lögð 
á að styðja foreldra til að hafa börn sín hjá sér og að horfa á styrkleika fjölskyldunnar 
og umhverfisins (Noble, Perkins og Fatout, 2000). Bent hefur verið á að megin-
forsenda þess hvernig til tekst í stuðningi við barnið er að foreldrar og barnaverndar-
starfsmaður verði sammála um ástæður fyrir erfiðleikum fjölskyldunnar og nauð-
synlegan stuðning. Til þess að svo megi verða þarf að ná samvinnu í upphafi máls og 
skilgreina hverju sinni um hvað samvinnan snýst (Holland, 2004; Slettebø og Seim, 
2007). Holland (2004) hefur lýst hinni ólíku stöðu þessara aðila í barnaverndarmálum 
og því misræmi sem felst í valdi þeirra, sem starfsmaður þarf ætíð að taka tillit til. Að 
hennar sögn hafa börn réttindi en enga ábyrgð eða vald, foreldrar hafa réttindi og 
ábyrgð en ekkert vald, en starfsmenn hafa ábyrgð og vald en engin réttindi. 

Áherslan á þátttöku barns byggist á þeirri sýn að barnið sé sjálfstæður einstaklingur 
og felur í sér viðurkenningu á því að það geti veitt upplýsingar og búi yfir þekkingu á 
aðstæðum sínum sem skipta máli fyrir framtíð þess. Í 12. gr. Samnings Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi barnsins er fjallað um rétt barns til að tjá sig. Engin aldursmörk 
eru nefnd og því verður að meta stöðu barnsins út frá aldri þess og þroska og því 
hvort það tjái skoðun sína beint eða með aðstoð þriðja aðila (Hrefna Friðriksdóttir, 
2009). Þetta sjónarmið endurspeglast í barnaverndarlögunum en þar segir að gefa skuli 
barni kost á að tjá sig um mál í samræmi við aldur þess og þroska og skal það alltaf 
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gert við 12 ára aldur. Við 15 ára aldur á barn rétt á málsaðild í ákveðnum málum og 
við upphaf máls skal tekin afstaða til þess hvort barninu verði skipaður talsmaður. Í 
frumvarpi til laga um breytingar á barnaverndarlögum er að finna nýmæli sem ætlað er 
að auka þátttöku barna (Þingskjal 947, 2009–2010).  

Svo virðist sem sjónarmið barna í barnaverndarmálum komi oftast fram í gegnum 
þriðja aðila, svo sem talsmann, og að barnaverndarstarfsmenn telji sig skorta kunnáttu 
til að tala við þau (Anni G. Haugen, 2004; Egelund og Thomsen, 2004; Holland og 
Scourfield, 2004). Þetta kann að útskýra hik þeirra við að ræða við börn um það sem 
er að gerast eða veita þeim aðgang að fundum þar sem teknar eru ákvarðanir er varða 
líf þeirra (Shemmings, 2000). Bent hefur verið á mikilvægi þess að barnaverndar-
starfsmenn þrói með sér fjölbreyttar aðferðir til að virkja börn á ólíkum aldri og 
þroska til þátttöku til að ná fram sjónarmiðum þeirra og viðhorfum (Wright, Turner, 
Clay og Mills, 2006). Í rannsókn þar sem rætt var við börn, sem barnaverndin hefur 
haft afskipti af, er ein helsta gagnrýni þeirra sú að þau hafi ekki fengið upplýsingar um 
hvað væri að gerast, en gott samband þeirra við starfsmann er talið skipta mestu máli 
(Schjelderup, Omre, Marthinsen, Horverak og Hyrve, 2005). 

Á síðustu árum hafa nokkrar íslenskar rannsóknir litið dagsins ljós sem fjalla um 
þátttöku barna í barnaverndarstarfi. Niðurstöður Elizabeth Fern (2008) sýna aukna 
virkni barna og ungmenna í starfi með barnaverndarstarfsmönnum þegar áhersla er 
lögð á barnasjónarhornið í starfinu. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að börn eru í tak-
mörkuðum mæli virkjuð til samstarfs í barnaverndarstarfi (Anni G. Haugen 2009; 
Guðrún Kristinsdóttir, 2004; Halldór S. Guðmundsson, 2005; Hervör Alma Árna-
dóttir, 2006) en upplýsingar frá barnaverndarnefndum gefa til kynna að rætt sé við 68% 
barna (Barnaverndarstofa, 2010). Í niðurstöðum fyrsta hluta þessarar rannsóknar um 
þátttöku barna og foreldra við gerð áætlana kom í ljós að af 50 börnum sem 
áætlanirnar vörðuðu skrifuðu 15 þeirra undir (Anni G. Haugen, 2009).  

Erlendar og innlendar rannsóknir benda til þess að barnaverndarstarfsmenn leggi 
mesta áherslu á að vinna með móður, sem er gerð ábyrg fyrir umönnun barnsins jafn-
framt því sem hún á að tryggja öryggi þess. Faðir fær litla athygli og ekki eru gerðar 
kröfur til hans sem foreldris (Anni G. Haugen, 2009; Guðrún Kristinsdóttir 1991; 
Scourfield, 2003; Stanley, Miller, Foster og Thomson, 2010). Lítil áhersla hefur einnig 
verið á hlutverk kynjanna í rannsóknum innan barnaverndar (Slettebø, 2009) þrátt fyrir 
þær breytingar sem orðið hafa á stöðu karla og föðurhlutverkinu (Featherstone, 2003; 
Ingólfur V. Gíslason, 2008). Fræðimenn hafa einnig gagnrýnt hvernig samvinnunni er 
beint að foreldrum og bent á að í raun er hér verið að tala um móður. Réttara væri að 
tala um móður og föður til að skýra þátt hvors foreldris um sig varðandi umönnun og 
velferð barnsins (Daniel, Featherstone, Hooper og Scourfield, 2005).  

Barnaverndarlögin leggja áherslu á að barnaverndin vinni með öðrum stofnunum 
sem sinna málefnum barna. Þessum aðilum er skylt að tilkynna barnavernd um barn 
sem mögulega býr við óviðunandi aðstæður og hafa við hana samstarf. Barnaverndin 
skal meta þörf á samstarfi við aðra sem sinna málefnum barns og eiga frumkvæði að 
samstarfi í samvinnu við foreldra (Barnverndarlög nr. 80/2002). Engar rannsóknir eru 
til um það hvernig samstarfi barnaverndar við aðrar stofnanir er háttað hér á landi, en 
barnaverndin hefur verið gagnrýnd fyrir að veita öðru fagfólki engar upplýsingar um 
hvernig unnið er með málefni barns. Í fyrrnefndu frumvarpi til laga um breytingar á 
barnaverndarlögum er tillit tekið til þessarar gagnrýni og heimildir barnaverndar til að 
veita upplýsingar um mál barns rýmkaðar (Þingskjal 947, 2009–2010). 

Barnaverndin er víða staðsett innan félagsþjónustu og stundum er skólaþjónusta, 
málefni fatlaðra eða fjölskylduþjónusta á sömu skrifstofu. Nálægð fagfólksins er þá 
mikil og auðvelt að nýta styrkleika og fagþekkingu þessara aðila um leið og meðferð 
trúnaðar verður vandmeðfarnari. White og Featherstone (2005) benda á að sam-
eiginlegar skrifstofur einar og sér nægi ekki til að tryggja samstarfið og benda á mikil-
vægi markvissra vinnubragða þar sem hlutverk og verkefni hvers og eins eru skýr. 
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Samkeppni milli ólíkra fagstétta og vanþekking einnar þeirra á gildum og starfssviði 
annarrar getur einnig hindrað samstarf (Sloper, 2004). Þá þarf að gæta þess að barnið 
og foreldrarnir verði ekki enn valdaminni en orðið er í hópi allra sérfræðinganna 
(Jones og Leverett, 2008).  

Framkvæmd 

Árið 2007 hóf höfundur rannsókn í þremur hlutum á því hvernig börn og foreldrar 
koma að gerð áætlana. Í fyrsta hlutanum voru skoðaðar 50 áætlanir frá fimm barna-
verndarnefndum, (Anni G. Haugen, 2009), í öðrum hluta var leitað eftir sjónarmiðum 
starfsmanna hjá þessum sömu barnaverndarnefndum um þátttöku barna og foreldra 
við gerð áætlana og í þriðja hluta var rætt við 11 börn og níu foreldra um aðkomu 
þeirra að gerð áætlana. Þetta er fyrsta íslenska rannsóknin um þátttöku við gerð 
áætlana og heildarniðurstöður verða birtar síðar.  

Haustið 2009 var rætt við fimm barnaverndarstarfsmenn, sem valdir voru af 
yfirmönnum sínum um á hvern hátt unnið er að því að ná samvinnu við börn og 
foreldra um gerð áætlana. Í viðtölunum var rætt um það hvernig áætlunin verður til, 
hver þáttur foreldra, barns og annarra er í henni, hve langan tíma það tekur að gera 
áætlun, þekkingu fjölskyldunnar á úrræðum, hvernig metið er hvort markmið áætlunar 
hafi náðst og tekin dæmi um áætlun sem hefur tekist vel að mati viðmælenda. Með 
eigindlegum viðtölum var leitast við að fá upplýsingar um áherslur og verklag sem 
viðhaft er við gerð áætlana. Rannsóknin var styrkt af Rannsóknarsjóði Háskóla Íslands 
og hún var tilkynnt til Persónuverndar.  

Viðmælendur voru á aldrinum 33–58 ára, höfðu unnið í barnavernd frá tveimur og 
upp í 27 ár, tveir voru félagsráðgjafar og hinir höfðu grunnmenntun á sviði félags- og 
menntavísinda. Fjórir höfðu viðbótarmenntun í barnavernd og/eða fjölskyldumeðferð.  

Í viðtölunum var rætt um vinnubrögð og hugmyndafræði en engar persónu-
greinandi upplýsingar.  

Til að styrkja niðurstöðurnar voru þær einnig bornar saman við niðurstöður úr 
fyrsta hluta rannsóknarinnar. 

Niðurstöður 

Hugmyndir um hvað eigi að koma fram í áætlun vakna oft hjá starfsmanni meðan á 
könnun máls stendur og þá strax hefst stundum stuðningur við barn og foreldri. 
Áætlunin skal vera einstaklingsmiðuð og því ólík milli mála. „... þetta fer náttúrlega 
algjörlega eftir því hvort maður sé að leggja til eitthvert ákveðið úrræði sem maður bara veit að er rétt 
og ætlar að fá í gegn, sama hvað fólki finnst til dæmis í málum sem fólk er ekki í samvinnu. [...] Í 
þeim málum sem er meiri svona stuðningsvinna þá er maður búinn að sá einhverju fræi og þau fara 
og hugsa.“ 

Viðmælendur voru sammála um að við gerð áætlunar skapist í mörgum tilvikum 
traust þar sem barnaverndarstarfsmaður og foreldrar ræða markmið stuðningsins. 
Áætlun er oftast gerð þegar niðurstöður könnunar liggja fyrir og útskýrð sem sam-
ningur milli foreldra og barns annars vegar og starfsmanns/barnaverndarnefndar hins 
vegar. Foreldrar fá tækifæri til að „segja sína skoðun“ og þeir fá hugmynd um tímalengd 
afskipta. Þegar rætt er við börn sem orðin eru 12–13 ára eða eldri um áætlun, er hún 
útskýrð „á einfaldari hátt“. Hvergi var gert ráð fyrir fleiri en einum fundi til að semja 
áætlun þó svo að víðast væri möguleiki á því og það stundum gert. Þá fá foreldrar og 
börn tækifæri til að hugsa um stuðning sem hentar þeim og koma aftur til að ræða það. 
Allir viðmælendur reyna að fá hugmyndir frá foreldrum, stundum eftir að búið er að 
kynna hvaða úrræði eru fyrir hendi. Einn viðmælæandi sagðist leggja áherslu á það við 
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foreldra að þeir skrifuðu ekki undir áætlun sem þeir væru ekki tilbúnir til að 
framkvæma „þannig að það líti ekki út eins og ég sé að troða einhverju upp á þau“. Margir 
foreldrar verða hissa þegar rætt er um áætlun á þessum nótum „sérstaklega fólk sem hefur 
verið hérna inni í svolítinn tíma og hefur ekki upplifað það áður. Þá kemur alveg svona nýtt look á 
fólk ... finnst það vera partur af því sem það er að gera.“ 

Tveir viðmælendur nefndu að stundum sé erfitt að fá foreldra til að setja sér 
markmið og þegar reynt er að fá þá til að skoða úrræði, ýti þeir ákvörðuninni á undan 
sér, finnist ekkert henta eða líti ekki á þá möguleika sem í boði eru. Einnig komi fyrir 
að foreldrar lýsi sig samstarfsfúsa, samþykki tillögur um áætlun en framkvæmi síðan 
ekki. 

Viðmælendur vildu flestir nota meiri tíma í þessa vinnu, en vegna málafjölda þeirra 
er það erfitt. Megináherslan verður því stundum á að fá áætlunina undirritaða og 
vinnan verður rútínukennd, „svona copy paste frá hinum...“ Landfræðileg nálægð starfs-
manns við fjölskylduna hefur líka áhrif á vinnubrögðin og það hve oft er hægt að hitta 
foreldri og barn. 

Þátttaka barna í gerð áætlana markast að nokkru af aldri þeirra og er almennt meiri 
eftir því sem þau eru eldri. Á sama hátt og foreldrar koma eldri börn oft með 
hugmyndir að úrræðum sem þau halda að henti. „Þá er maður búinn að velta ýmsum mögu-
leikum upp, annaðhvort við unglinginn eða við foreldrana og biður þau að hugsa og maður er svona 
að reyna að fá þau til að velja. Manni finnst alltaf eins og maður hafi fengið happdrættisvinning ef 
þau svo segja, ég vil A en ekki B ...“  

Áætlunin snýst að verulegu leyti um úrræðin sem tiltæk eru fyrir barnið og/eða 
foreldrana. Þau eru víða takmörkuð og ólík milli staða, og finnst starfmönnum þeir oft 
ekki geta boðið nauðsynlegan stuðning. Viðmælendur töldu allir að þekking barns og 
foreldra á úrræðunum og hvað í þeim felst væri takmörkuð en að lögð væri áhersla á 
að útskýra það og þannig auka möguleika þeirra til þátttöku.  

Þegar meta á hvort markmið áætlunar hafi náðst virðist algengast að ræða við barn 
og foreldra til að fá mat þeirra á því sem hefur breyst. Einnig eru fengnar skýrslur frá 
stofnunum eða einstaklingum sem hafa veitt stuðning eða halda fundi með þessum 
aðilum ásamt foreldri, og stundum barni. Nokkrir viðmælendur höfðu áhyggjur af því 
að matið væri ómarkvisst og að þörf væri á að setja skýrari og fyrirfram ákveðin 
mælitæki á það hvað telja bæri árangur. Matið virðist fyrst og fremst vera gert með 
stöðu barnsins í huga, en fram kom að það gæti verið snúið, til dæmis í „kaó-
tískum“ fjölskyldum. Ef ágreiningur rís um árangur er annaðhvort gerð ný áætlun eða 
að starfsmenn kynna málið fyrir barnaverndarnefnd, þar sem foreldrar, og eftir 
atvikum barn, geta mætt og lýst sjónarmiðum sínum. Fyrir kemur að þessum málum er 
lokað þó svo að starfsmenn telji þörf á frekari stuðningi. „Stundum er þetta náttúrlega 
alveg á mörkunum, þetta er ekki alveg 100 prósent. Maður verður að taka mið af styrkleika 
fjölskyldunnar og hvernig hlutirnir eru, kannski hefur aldrei neitt verið 100 prósent.“ 

Börn undir 12 ára aldri taka yfirleitt ekki þátt í að búa til áætlun, en starfsmönnum 
fannst erfitt að nefna ákveðinn aldur og töldu þroska barnsins skipta máli. Við 
undirskrift áætlana virðist sömu aldursmörkum fylgt, og á einum stað var undirstrikað 
að það væri undantekning ef barn sem orðið er 15 ára taki ekki þátt í að búa til áætlun. 
Einnig var nefnt að yngri börn væru of sjaldan þátttakendur í gerð áætlana. Tveir 
viðmælendur nefndu að þeir ræddu stundum við yngri börn til þess að útskýra fyrir 
þeim hvað sé að gerast. Helstu ástæður þess að barn skrifar ekki undir áætlun er ungur 
aldur, úrræðin varða eingöngu foreldrana (t.d. áfengismeðferð móður eða föður) og að 
í því felist hroki að fá barn með í að búa til áætlun um úrræði sem þegar er búið að 
ákveða og barnið hefur ekkert um að segja. 

Allir viðmælendur nefndu að móðir væri nær undantekningarlaust mikilvægasti 
samstarfsaðilinn í áætlunargerðinni og í öllu ferli málsins. „Oftast kemur mamman og þá 
fer hún heim með áætlunina og maðurinn skrifar undir og hún skilar þessu svo inn.“  
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Viðmælendur lögðu áhersla á að fá föður með en þrátt fyrir beiðni til móður um 
það kemur hann ekki á fundi með starfsmönnum. Móðir er þá beðin um að biðja 
hann um að koma eða hún fer heim með áætlun þar sem faðir skrifar undir hana. 
Forsjárforeldri sem barn býr ekki hjá er sjaldan þátttakandi í gerð áætlunar og ekki 
virðist föst vinnuregla að ræða við það. 

Tveir viðmælendur nefndu að amma og afi hafi verið fengin með í að gera áætlun. 
„... amma var svo fegin ... því hún var í raun og veru mikið meira að hugsa um þetta barn heldur en 
pabbinn.“ 

Skólinn var nær undantekningarlaust nefndur sem mikilvægur samstarfsaðili, ýmist 
í stuðningi við barnið eða til að fylgjast með því. Samstarfið er ólíkt milli staða, 
barnaverndarstarfsmenn sitja oft fundi í skólanum og þá koma málefni einstakra barna 
til umræðu. „Skólinn er oft með upplýsingar sem aldrei koma til okkar [barnaverndar-
starfsmanna].“ Foreldrar virðast ekki alltaf vita af þessum fundum „... þá kemur maður á 
þessum teymisfundum ... og á þessum teymisfundum er eiginlega samt gerð svona lúmskt 
áætlun ...“ Einn viðmælandi hafði í auknum mæli fengið skólann með í áætlunargerð 
þar sem vandi barnsins tengdist skólanum. „Ég held að þeir séu fegnir að fá að vera með, af 
því að það er náttúrlega alltaf þessar sífelldu kvartanir yfir því að fá ekki að vera með og vita ekki 
hvað er að gerast. Mér finnst það bara svo miklu auðveldara.“ Að mati starfsmanns var 
skólinn þá tilbúinn að leggja meira af mörkum en ella og að þótt foreldrum og barni 
þætti þetta samstarf stundum erfitt í upphafi væri útkoman yfirleitt jákvæð. Annar 
viðmælandi nefndi að skólunum væri „aldrei hleypt í áætlanir“ þó svo að samstarf við þá 
væri mikið. Þá kemur fyrir að gerður er samningur við skóla um hlutverk hans í 
stuðningi við barnið, og þessi samningur hafður sem fylgiskjal við áætlun sem unnin 
var með barni og fjölskyldu.  

Umræða 

Í rannsókninni var rætt við fimm starfsmenn barnaverndarnefnda, en samkvæmt 
upplýsingum Barnaverndarstofu voru þeir 114 á landinu árið 2008 (Barnaverndarstofa, 
2010). Það hve fáir viðmælendur eru er helsti veikleiki þessa hluta rannsóknarinnar og 
því er ekki unnt að alhæfa út frá svörunum, heldur ber að líta á þau sem hugmyndir 
viðmælenda og vinnulag. Engu að síður veita niðurstöðurnar ákveðna innsýn í 
barnaverndarstarfið og vísbendingar sem taka þarf tillit til. Þá ber þess að geta að 
rannsakandi þekkti fjóra viðmælendur gegnum starf og/eða sem kennari og kann það 
að hafa haft áhrif á svör þeirra, t.d. að þeim hafi verið umhugað um svara „rétt“. 

Niðurstöðunum ber saman við aðrar rannsóknir sem sýna áherslu barnaverndar-
starfsmanna á samvinnu við foreldra. Leitað er eftir hugmyndum þeirra, um viðeigandi 
stuðning eða afstöðu til tillagna starfsmanna. Áherslan er fyrst og fremst á móður, 
kröfur til föður eru óljósar og móðir stundum notuð sem milliliður til að ná sambandi 
við hann. Hin takmarkaða þátttaka feðra er athyglisverð í ljósi þeirra breytinga sem 
orðið hafa á þætti þeirra í uppeldi og því að æ fleiri börn njóta nú forsjár beggja 
foreldra eftir skilnað/sambúðarslit. Þörf er á að rannsaka þennan þátt frekar, hvort 
ástæðan sé hræðsla barnaverndarstarfsmanna við feðurna eins og Scourfield (2003) 
bendir á, hvort hin kvenlæga nálgun barnaverndarmála skipti þarna máli eða hvort 
feðurnir vilji ekki taka þátt.  

Vísbendingar sem fram komu um foreldra, sem eiga erfitt með að setja sér mark-
mið og veigra sér við að taka afstöðu til úrræða, gefa tilefni til frekari skoðunar. Á 
þessu kunna að vera margar skýringar. Ef til vill eru sumir foreldrar ekki vanir því að 
opinberir aðilar vilji heyra sjónarmið þeirra og taka tillit til þeirra, þeir kunna að vera 
hræddir um að barnaverndin sé þeim ósammála eða hafa lélegt sjálfstraust sem leiðir 
til þess að þeir eru hræddir við að takast á við verkefnin og óttast að þeim kunni að 
mistakast. Hin ólíka valdastaða starfsmanns, foreldra og barna geta líka haft mikil áhrif 
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hér. Hver sem skýringin kann að vera þá undirstrikar hún hve flókið ferli það er að 
búa til áætlun þar sem foreldrar eru raunverulegir þátttakendur.  

Niðurstöðurnar benda til þess að ekki sé unnið markvisst að því að fá börn til 
þátttöku, en lögð sé áhersla á að leita eftir sjónarmiðum unglinga. Með því að miða við 
12 ára aldur er trúlega verið að túlka lagaákvæði um þátttöku barns þröngt og þá horft 
framhjá mikilvægi þess að virkja yngri börn á einhvern hátt. Hin takmarkaða þátttaka 
yngri barna vekur spurningar um hve vel starfsmenn þekkja þau, þarfir þeirra og óskir 
og hvernig stuðningurinn sem þau fá nýtist. Áhugavert væri að skoða nánar hvers 
vegna barnaverndarstarfsmenn eru hikandi við að ræða við yngri börn og á hvaða 
stigum málsins þau eigi að taka þátt, annaðhvort beint eða með aðstoð talsmanns og 
hvernig styrkja megi barnasjónarhornið í barnaverndarstarfinu. Einnig má ætla að þörf 
sé á markvissari kynningu á þeim stuðningsúrræðum sem fyrir hendi eru þannig að 
bæði börn og foreldrar geti metið hvort úrræðin henti þeim. 

Í einstaka tilvikum kom fram að ættingjar taka þátt í að búa til áætlun. 
Viðmælendur sem höfðu reynt það bentu á að þannig var hægt að fá öflugan stuðning 
fyrir barnið og tengslanet þess nýtt á jákvæðan hátt. 

Allir viðmælendur nefndu mikilvægi þess að vera í samstarfi við skóla. Það er 
umhugsunarvert hve ólík afstaða viðmælenda er til þess að vinna með skóla að 
áætlanagerð, allt frá því að skólinn eigi aldrei að koma að þeirri vinnu og til þess að 
það skuli vera nær algild regla. Í rannsókn frá árinu 2009 kom fram að skólinn var 
nefndur sem úrræði í rúmum helmingi áætlana sem vörðuðu grunnskólabörn (Anni G. 
Haugen, 2009). Í ljósi þess og þeirrar þekkingar sem starfsmenn skóla hafa á 
börnunum er mikilvægt að þróa frekara samstarf milli þessara stofnana, en það þarf að 
vera gegnsætt, miða að því að efla barnið og foreldri þess og tryggja að þeir geti haldið 
reisn sinn. Hafa þarf í huga að aukin samvinna leiðir ekki sjálfkrafa til betri lausna fyrir 
barnið, markmiðið með því þarf að vera skýrt og gagnkvæm virðing ríki fyrir ólíkum 
hlutverkum og þeim gildum sem stofnanirnar vinna eftir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna vel þær fjölmörgu áskoranir sem barnaverndar-
starfsmaður mætir þegar unnið er að áætlun um meðferð máls. Fjöldi mála sem um 
ræðir hlýtur að hafa veruleg áhrif á möguleika starfsmanns til að sinna hverju einstöku 
máli nægilega vel og fá barnið og þá, sem næst því standa og eru líklegastir til að geta 
stutt það, til samstarfs. Eftir standa vísbendingar um að samstarfið snúi fyrst og fremst 
að mæðrum og unglingum en að kraftar og þekking yngri barna, feðra og annarra, sem 
eru í samskiptum við barnið, séu ekki virkjuð við gerð áætlana.  
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