
BAKGRUNN OG VEILEDER TIL DIGITALT SAMTALEVERKTØY



BAKGRUNN 
En av oppgavene til barneverngruppa hos Fylkesmannen er å snakke med barn og ungdom som 
bor i barneverninstitusjon. Formålet er å sikre at barnevern-institusjonen gir barn og unge forsvarlig 
omsorg – gjennom å finne ut hvordan barnet har det og hvordan det blir ivaretatt av 
voksenpersonene på institusjonen. Barneverngruppa bruker samtale som metode i disse møtene, 
men opplever i noen tilfeller at dette kan være utfordrende. Det er derfor utviklet et digitalt verktøy 
– en app – som kan brukes som hjelpemiddel i samtalesituasjonen. Målgruppe for verktøyet er 
primært barn fra 6 til 13 år.

Målet med appen er å styrke barnas stemme ved tilsyn.
Den skal hjelpe den/de som voksne på tilsyn med å finne ut:
- Hvordan har barnet det?
- Gjør institusjonen jobben sin?
- Er du trygg der du bor?

Her Bor er utviklet som et supplement og et hjelpemiddel. Appen skal aldri erstatte selve samtalen.



VEILEDER – HER BOR



1. Dette er startskjermen når du 
åpner appen.

2. Barnet skriver inn navnet sitt – vi 
etablerer at dette handler om «deg».

3. Den voksne skriver også inn navnet 
sitt for å være deltaker i samtalen på 
linje med barnet.

4. Barnet velger seg en avatar – og 
hjelper den voksne med å velge sin 
avatar. De velger også et hus som 
ligner på det faktiske huset barnet nå 
bor i.

5. Først kommer en liten film der den 
voksnes avatar tenker på barnets 
avatar og bestemmer seg for å dra 
på besøk.

6. Introduksjonsfilmen slutter med at 
den voksne kommer fram til barnet. 
Så kan samtalen starte.



12. Temaet «følelser» har ikke en 
slider, men et hjul som lar barnet 
snakke fritt om alle følelser og hva 
som skjer når man er glad, sint, redd 
etc.

7. Dette er hjemskjermen. Barnet og 
den voksne velger tema fritt ved å 
trykke på temaboblene i toppen.

8. Når et tema er valgt, kommer man 
til en scene. Her er det trykket på 
boblen som viser flere barn sammen.

9. Barnet bruker slideren til å fortelle 
hvordan han/hun opplever hvert tema. 
Her er det tema «voksne» som er valgt.

10. Ved å trykke på det lille bildet av 
den voksnes avatar oppe til venstre, 
kan man få opp hjelpespørsmål for 
det temaet man snakker om.

11. Ved å trykke på «HUSK»-knappen 
lager man en huskelapp for det man 
nettopp har snakket om.



13. Man kommer alltid tilbake til hjemskjermen 
ved å trykke pil til venstre – hvor man kan 
velge et nytt tema. Tema i denne utgaven er 
«voksne», «andre barn», «følelser», «fritid», 
«søvn» og «skole».

14. Man snakker om så mange tema man vil – i 
den rekkefølgen man selv velger. Hvis man har 
laget en huskelapp på ett eller flere tema, vil husk-
knappen vises på hjemskjermen.

15. Hvis man trykker på husk-knappen på hjemskjermen, 
får man se alle huskelappene og kan oppsummere. Dette 
kan man gjøre når som helst underveis. Hvis barnet ikke 
synes oppsummeringen er viktig, kan man gå tilbake til 
hjemskjermen, eller avslutte samtalen.

16. Når man velger «avslutt» er man 
ferdig, og den voksne avataren
takker for seg.

17. Ved å trykke på «lagre» i sluttbildet kan man sende huskelappene til 
seg selv på e-post. Her genereres en unik kode som noteres ned av den 
som fører tilsyn. Slik vet man hvilken samtale huskelappene tilhører.


