
 

 

  

5.2 Fremdriftsplan - Ingenting om oss – uten oss 

  
3 årig prosjekt - fra våren 2021 til våren 2024 
 
Våren 2021 - desember 2021 
 

● Holde styringsgruppemøter jevnlig i oppstarten for å sørge for implementering og gjensidig 
forståelse av utfordringer, samt finne metoder for en åpen tilbakemeldingskultur. 

● Gjennomføre en undersøkelse med et betydelig antall barn og voksne i Gran og Lunner 
kommune for å kartlegge i hvilken grad de opplever at ulike tjenester medvirker samhandler 
med barn i dag. Denne undersøkelsen skal gjennomføres på nytt i en avsluttende fase av 
prosjektet for å kunne undersøke om det har skjedd endringer. 

● Informere om prosjektet til både kommunenes ledelse, politikere og aktuelle fagmiljø - og 
komme i kontakt med de aktuelle kommunale tjenestene / fritidstilbudene som vil lære mer 
om barns medvirkningsrett, og som vil legge til rette for undersøkelser.  

● Kompetanseløft blant andre ansatte tilknyttet UngHadeland, som videre i prosjektet blir en 
del av ressurssenteret for barn og unge, og som blir en del av de voksne som innhenter 
erfaringer og råd fra barn i hele prosjektperioden.  

● Etablere nettside for prosjektet og promotere denne i kommunene 
   
Januar 2022 - januar 2024 

● Denne perioden vil bestå i å foreta undersøkelser blant barn, løfte frem erfaringer og råd til 
de aktuelle tjenestene som undersøkelsen sier noe om, og gjennomføre fagutviklingsarbeid 
med de tjenestene som ønsker et slikt samarbeid, basert på funnene i undersøkelsene. 

● Det må i denne perioden åpnes opp for at prosjektet kan gjennomgå endringer utfra 
fortløpende evalueringer, og at andre arbeidsmetoder må vurderes. Endringer i prosjektet 
og utvikling av andre metoder skjer først og fremst i tett samarbeid med barn. 

● Gjennomføre systematisk opplæring i begge kommunene om barns prosessrettigheter etter 
Barnekonvensjonen. Opplæringen skal være både for barna og de ansatte. Målet ved 
utgangen av prosjektperioden er at barns rettigheter skal systematisk inn i rutiner og 
arbeidspraksis til minst 5 tjenester (f.eks en skole, to barnehager, barneverntjenesten og et 
idrettslag)  

● I alle undersøkelser, møter med fagfolk og utviklingen av arbeidsmåter skal det underveis 
benyttes enkle og målbare prosedyrer for tilbakemelding, for å sikre at både barn og 
voksne kontinuerlig får muligheten til å forbedre prosjektet. 

● Hvis prosjektet har vært vellykket så langt må det undersøkes om kommunene bør vurdere 
en videreføring av prosjektet.  

 
Januar 2024 - juni 2024  

● Utvikle informasjonsmateriell om medvirkning med barn, hvor arbeidsmetodene er detaljert 
beskrevet.   

● Utvikle informasjonsmateriell om barns prosessrettigheter ifølge Barnekonvensjonen 
● Avslutningsvis vil den samme medvirkningsundersøkelsen, både blant barn og voksne, bli 

foretatt som en avsluttende evaluering - for å se om både bevisstgjøringen rundt barns 
prosessrettigheter og de reelle medvirkningsmulighetene har endret seg i løpet av 
prosjektperioden på 3 år.  

● Dele erfaringer med andre kommuner. 


