
Velkommen til frokostwebinar

Webinaret starter kl 09:00:
• Takk for at du demper mikrofon og slår av kamera 

underveis for å unngå støy
• Skriv gjerne inn hvilken arbeidsplass du/dere kommer 

fra chatten
• Still gjerne andre spørsmål fra i chatten også
• Det gjøres opptak av webinaret

Vi gleder oss til å treffe dere 





STINE SOFIE 
SENTERET



o Kurs- og mestringssenter for volds- og 
overgrepsutsatte barn (0 - 18 år)

o Et opphold inkluderer
o reise og opphold sammen med 

trygge omsorgspersoner og søsken 
o varighet fra mandag – lørdag
o eget oppfølgingsteam på senteret
o området er døgnbemannet

o Kostnadsfritt for kursdeltakerne
o vi bestiller og betaler reisen
o et nasjonalt tilbud 

KORT OM 
OSS

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Et kurs og mestringssenter Volds- og overgrepsutsatte barn fra 0-18 årEt opphold varer fra mandag- lørdagGodkjent som gyldig fravær fra skolenKostnadsfritt for kursdeltakerneVi bestiller og betaler reisen  Senteret er døgnbemannet Opphold sammen med trygge omsorgspersoner og søskenEt eget oppfølgingsteam Nasjonalt tilbud



MÅLSETTINGEN MED OPPHOLDET

Å styrke de volds- og 
overgrepsutsatte 
barnas 
motstandskraft





HVORDAN OPPLEVER BARNA Å VÆRE PÅ 
SENTERET?

Halvparten klarer å snakke om triste eller 
vanskelige ting de ikke snakker om hjemme

9 av 10 får nye venner

10 av 10 sier det er trygt å være på senteret

8 av 10 menter det er godt å være et sted der 
andre barn har opplevd vold eller overgrep

10 av 10 anbefaler andre barn med like 
erfaringer å komme til senteret

Resultat fra brukerundersøkelse 2021, 39 barn (60% jenter, 40% gutter) 

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Når de drar fra senteret...





FLERE SNAKKER MER OM 
VOLD OG OVERGREP (8/10)

PROBLEMENE HAR BLITT 
LETTERE Å LEVE MED (7/10)

DE SAMARBEIDER BEDRE 
MED LOKALT 
HJELPEAPPARAT (4/10)

Resultat fra oppfølgingsundersøkelse 2018 (SDQ), fylt ut av omsorgsperson på vegne av 99 barn i alderen 2 til 18 år (52 jenter og 47 gutter, gjennomsnittsalder 10 år)

3 MND ETTER 
OPPHOLDET

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Problemene forsvinner ikkeDe har fortsatt utfordringer på en rekke områderMEN



o Fagperson eller instans 
o Bekrefte barnets opplevelse
o Dom eller diagnose er ikke nødvendig.
o Digitalt søknadsskjema og følgeskriv
o Du kan gjøre en stor forskjell 

FØLGE-
SKRIVER
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