Kunnskapsmål for barnefaglig kompetanse
i asylkjeden
De barnefaglige kunnskapsmålene definerer hvilken grunnleggende kompetanse ansatte i
asylkjeden skal ha.

Målgruppen
Alle ansatte som har arbeidsoppgaver i asylsaksprosessen som berører barn, herunder både
enslige mindreårige og barn med familie.

Mål 1: Kunnskap om barn og ungdoms behov og utvikling
Jeg skal ha bevissthet og forståelse av barns utvikling psykologisk og sosialt, og spesielt for
barn i migrasjon. Herunder både fysisk, emosjonell, sosial og kognitiv utvikling, og hvordan
dette er relevant for min konkrete oppgave.
Jeg kan anvende min kunnskap om barn i asylprosessen Jeg er bevisst mitt ansvar og gjør
nødvendige tilrettelegginger i arbeidet jeg jeg utfører

Mål 2: Kunnskap om sårbarhet hos barn på flukt
•
•

Jeg vet at barn på flukt er ekstra sårbare for stress og har særskilt behov for omsorg,
trygghet og forutsigbarhet.
Jeg skal kjenne til at barn på flukt er svært sårbare for overgrep og at mange er
særlig utsatt for utnytting i menneskehandel.

Mål 3: Kunnskap om barns rettigheter
•
•
•
•
•
•
•

Jeg vet at barn har egne rettigheter i kraft av at de er barn.
Jeg har kjennskap til de fire grunnprinsippene i barnekonvensjonen:
Ingen diskriminering (artikkel 2)
Hensynet til barnets beste (artikkel 3)
Retten til liv og utvikling (artikkel 6)
Retten til å bli hørt (artikkel 12)
Jeg er bevisst på hvordan barns rettigheter er relevant for mitt arbeid.

Mål 4: Kunnskap om meldeplikt, avvergingsplikt og
taushetsplikt
•
•
•
•

Jeg vet at jeg har selvstendig plikt til å melde fra til kommunal barneverntjeneste og
kan identifisere situasjoner der meldeplikten inntrer, jf barnevernloven § 6-4
Jeg vet at jeg har opplysningsplikt til barnevernet Jf § barnevernloven 6-4
Jeg vet at jeg har plikt til å avverge straffbare forhold etter straffeloven § 196.
Jeg vet at jeg kan ha taushetsplikt om barnets forhold ovenfor barnets foreldre, jf
forvaltningsloven § 19
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