
Familieråd
- gode løsninger for barn og 
ungdom i slekt og nettverk

Familierådet fant en ny 
mulighet for meg i mitt 
nettverk”  jente 17 år
”
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HVA ER ET FAMILIERÅD?
Familieråd er et møte der familie og 
nettverk sammen med barnet eller 
ungdommen gis mulighet til selv 
å finne løsninger og ta ansvar for 
det som er utfordrende. Målet er å 
komme frem til en plan som ivaretar 
barnet. En koordinator hjelper fami-
lien med å planlegge og gjennomfø-
re familierådet.

FAMILIERÅD
steg for steg
• Familien selv eller en som jobber 

med barn og ungdom i Færder kom-
mune kan ta initiativ til familieråd.

• Sammen lager dere spørsmålene 
som rådet skal diskutere. 

• Sammen bestemmer dere hvilke 
fagpersoner som skal inviteres. 

• En nøytral og uavhengig koordina-
tor vil hjelpe dere med å planlegge 
og gjennomføre rådet.

• Koordinatoren forbereder slekt og 
nettverk og veileder deltakere som 
skal ha spesifikke oppgaver i rådet.

• En støtteperson skal ivareta barnets 
medvirkning og trygghet i rådet.

• En ordstyrer skal sikre godt møte og 
planen skrives ned.

• Servering planlegges – mat og drik-
ke er viktig for et godt møte.

• Barnet er vanligvis til stede på selve 
møtet. 

Familieråd
Gjennomføring av rådet
Møtet varer i ca. 2–3 timer og er delt inn 
i tre deler: 

Del 1 
Alle deltakerne er til stede, også 
koordinator og inviterte fagpersoner. 
Fagpersonene gir informasjon om 
barnets situasjon. Informasjonen er 
gjennomgått med barnet og foreldrene 
på forhånd og skal gi grunnlag for gode 
løsninger. 

Del 2 
Kun familiens nettverk er til stede. Fami-
lierådet skal diskutere og bli enige om 
en skriftlig plan for å forbedre situasjo-
nen til barnet. Støttepersonen, ordstyrer 
og en referent hjelper til med å lage et 
godt møte. 
 

Del 3 
Koordinator og initiativtaker kommer 
inn til familierådet for å få informasjon 
om planen. Hvis familierådet holdes i 
samarbeid med barneverntjenesten, så 
må planen godkjennes av barneverntje-
nesten. 

Gjennomføringen av planen evalueres 
vanligvis med et eller flere oppfølgende 
familieråd.
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HVORFOR ANBEFALER VI 
FAMILIERÅD?
• Familieråd sikrer barnets med-

virkning
• Familieråd kan styrke samhold og 

kommunikasjon i familien
• Familie og nettverk blir moblisert 

for å hjelpe til
• Familiens ressurser gir løsninger 

som er holdbare på sikt
• Familieråd kan skape godt samar-

beid og åpenhet mellom familien og 
det offentlige

Familieråd viser gode resultater. Barn 
og unge som deltar i familieråd opple-
ver det positivt når familie og nettverk 
stiller opp. Undersøkelser viser at de 
fleste foreldre som har prøvd familieråd 
anbefaler dette for andre familier (NOVA 
Rapport 18/06).

Det beste med
familieråd var at
 alle parter fikk den
samme informasjon 
og at vi i familien 
fant løsninger 
sammen”
mamma

”
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HVEM KAN HJELPE DEG?

Færder kommune har to familierådskoordinatorer, Antonette Fon og 
Heidi Norborg. For mer informasjon og hjelp til planlegging, ta kontakt med:

Heidi Norborg 
Familierådskoordinator 
90 51 22 01
heidi.norborg@faerder.kommune.no

Antonette Fon
Familierådskoordinator
91 24 45 11
antonette.ness.fon@faerder.kommune.no
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