Intervjuguide individuelle intervjuer
Introduksjonsspørsmål:
1. Fortell meg ditt navn, hvor lang erfaring har du barnevernsarbeid og med samvær
2. Hva er bakgrunnen for at du arbeider med barn under omsorg, i det kommunale
barnevernet?
Spørsmål om samvær:
3. Hva er gode samvær i saker etter omsorgsovertakelse?
4. Vil du fortelle om en sak (helt anonymisert) du har fulgt opp, der samarbeidet har vært
særlig godt?
5. Fortell hva du tror kan skape et godt samarbeid over tid?
6. Fortell hvordan du en gang mestret en vanskelig situasjon om samvær, på en god
måte.
7. Hvordan erfarer du samvær mellom foreldre og barn via sosiale medier? Hvordan har
du løst utfordringer i forbindelse med dette?
Beslutninger:
8. Beslutninger om samvær er på mange måter komplekse og vanskelige. Kan du si noe
om dilemmaene du kan stå ovenfor i slike vurderinger?
9. Hva er viktig å reflektere over/ta stilling til når det skal fattes beslutninger om samvær
i saker etter omsorgsovertakelse? Hva kan du som kontaktperson gjøre og hva kan din
organisasjon gjøre for å skape gode samvær?
Organisering:
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10. Hva er dine tanker om gjeldende lovverk, retningslinjer og saksbehandlingsregler i
forbindelse med samværssaker (Inkludert Fylkesnemndsbehandling og samtaleprosess
i Fylkesnemnda).
Relasjon og samarbeid
11. Hva tror du er særlig viktig for barnet, fosterforeldre og biologiske foreldre når
samværsspørsmål skal tas stilling til og gjennomføres på en måte som bra for alle
parter?
Barnets foreldre:
12. Hvordan inkluderer du foreldrene i utarbeidelsen av samværsavtaler?
13. Hva slags støtte og oppfølging er viktig for foreldrene i saker om samvær etter
omsorgsovertakelse?
Barnet:
14. Hva slags støtte antar du er viktig barnet får fra deg og din organisasjon i saker om
samvær?
15. Hvordan erfarer du å balansere ivaretakelsen av barnets beste i samarbeid med
fosterforeldre og barnets foreldre?
16. Hva slags faktorer hos barnet kan være viktig for å få til et godt samarbeid?
17. Hvordan kan du skape stabilitet og kontinuitet for barnet under en samværssituasjon?
Fosterforeldrene:
18. Hva slags støtte/oppfølging er viktig å gi til fosterforeldre?
19. Hvordan etablere et godt samarbeid med fosterforeldre i samværssaker?
Oppfølgingsspørsmål fra fokusgruppeintervjuet:
20. Hva fant du særlig interessant i fokusgruppediskusjonen knyttet til gode samvær?
Avslutning:
•

Er det noe du vil tilføye eller ønsker å si?

•

Kort oppsummering

•

Forsikre meg om at intervjupersonen har gitt uttrykk for det hun eller han synes er
riktig å ta med
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•

Diskutere gjennomføringen og fortelle om inntrykk man fikk.

•

Avslutte intervjuet og takke for oppmøte
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