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Evaluering 

 

Etter behov  

1. Bakgrunn for dokumentet  

Blant elever i norsk skole er det enkelte som utsettes for æresrelatert vold, negativ sosial 

kontroll og tvangsekteskap. For at elevene skal kunne få råd eller hjelp, er det viktig at 

de ansatte på skolen vet hvordan de skal forholde seg. Disse rutinene gir svar på hvem 

som skal gjøre hva, og bidrar slik til å klargjøre roller og øke de ansattes 

handlingskompetanse. 

 

Etter § 6-4 annet ledd i barnevernloven har offentlige ansatte meldeplikt til barnevernet 

når det er grunn til å tro at barnet blir mishandlet eller utsatt for alvorlig omsorgssvikt, 

herunder tvangsekteskap. Denne bestemmelsen er også spesielt angitt i andre 

særlover, for eksempel opplæringsloven § 15-3. 

Paragraf 22-1 annet ledd i forskrift til Opplæringsloven, inneholder en generell avklaring 

av hva retten til rådgivning innebærer, nemlig rett til informasjon, veiledning, oppfølging 

og hjelp til å finne seg til rette på skolen og ta avgjørelser om fremtidige yrkes- og 

utdanningsvalg. 

 

  

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11298/1/2/0/0/Rutinedokument_for_varslingsrutiner_til_Barneverntjenesten.pdf
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11298/1/2/0/0/Rutinedokument_for_varslingsrutiner_til_Barneverntjenesten.pdf


Rutiner i skolens arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse.   
 

Rutine i forbindelse med akuttsaker 

En tvangsekteskapssak kan være akutt. Da er personens liv, helse eller frihet umiddelbart truet. I 

akuttsaker bør følgende rutine følges:   

1. Skoleansatte som får kontakt med en elev i en akutt krise følger eleven umiddelbart til 

sosialrådgiver.      

2. Sosialrådgiver har samtale med eleven uten at andre kan se eller høre samtalen.  

3. Sosialrådgiver kan kontakte minoritetsrådgiver*. 

4. Hvis liv og/eller helse er truet, løses den ansatte (lærer/skoleansatte/sosialrådgiver) fra sin 

taushetsplikt, og saken skal meldes til barnevern (under 18 år) eller politi (over 18 år). I slike saker må 

politiet kontaktes umiddelbart på 02800 eller på nødnummer 112.  

5. Ved frykt for tvangsekteskap ved utenlandsreise:  

a) Går skoleansatt/sosialrådgiver igjennom «Råd som kan gis til den unge ved reiser til utlandet» 

(les under i dokumentet) sammen med eleven.  b) Bør sosialrådgiver drøfte saken med 

minoritetsrådgiver eller direkte med Kompetanseteamet*. 

6. Sosialrådgiver avklarer hvem som har hovedansvaret for å følge opp saken videre- 

skolen/barnevern/politiet.   

7. Sosialrådgiver orienterer skolens ledelse.   

 

Rutine i forbindelse med ikke-akuttsaker  

I en sak som ikke er akutt har man mer tid til å følge opp. Liv og helse er ikke umiddelbart truet, men 

ungdommen har behov for råd og bistand.  

Følgende rutine anbefales:   

1. Ansatte som blir oppsøkt av elever som opplever ekstrem kontroll/tvangsekteskapsproblematikk, 

eller som ser tegn som kan tyde på slik problematikk, henviser eleven til sosialrådgiver eller: 

2. Ved behov lærer kan kontakte minoritetsrådgiver eller Kompetanseteamet*. De kan gi råd til 

skolens ansatte i tvangsekteskapssaker. Den som ringer kan velge å være anonym.        

3. Saken bør likevel drøftes med sosialrådgiver som skal forsøke å ha samtale med eleven og 

kartlegger situasjonen.  

4. Sosialrådgiver avklarer hvem i hjelpeapparatet det kan samarbeides med i forhold til oppfølging av 

eleven videre.     



7. Sosialrådgiver orienterer skolens ledelse om nødvendig.  

 

Rutine i forbindelse med reiser utenlands  

Ved frykt for tvangsekteskap, frykt for å bli etterlatt eller utsatt for andre former for vold og kontroll i 

utlandet er det viktig å prøve å forhindre at den unge faktisk reiser. Rådet er: «Ikke reis»!  

1. Skoleansatte eller Sosialrådgiver bør ta kontakt med Kompetanseteamet i denne typen saker.  

2. Skole, politi og barnevern (der personen er mindreårig) samt øvrig hjelpeapparat må samar-

beide aktivt for å hindre utreise fra Norge. 

3. Hvis utenlandsreise innebærer at elevens liv, helse eller frihet er truet, skal det sendes be-

kymringsmelding til barnevern og/eller politi.   

4. Skoleansatt eller minoritetsrådgiver i samtale med eleven gå gjennom: «Råd som kan gis til 

den unge ved reiser til utlandet» 

 

*«Råd som kan gis til den unge ved reiser til utlandet» 

I samtale med den unge bør det informeres om følgende: 

Det er svært vanskelig for norske myndigheter å hjelpe personer som blir holdt tilbake mot sin vilje i 

utlandet og/eller som opplever negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og andre former for 

æresrelatert vold utenfor Norges grenser.    

Rådet er: Ikke reis! Det er mulig å få hjelp og beskyttelse i Norge.  

Den unge bør få informasjon om politi, barnevern, familievern, krisesenter og særskilte botilbud. 

Hvis utenlandsreise ikke kan unngås bør følgende råd gis til den som skal reise:   

1. Legg igjen en kopi av passet og billett hos rektor eller minoritetsrådgiver på skolen.     

2. Legg igjen informasjon hos rektor eller skolens minoritetsrådgiver om:  

• Avreise fra Norge og retur til Norge  

• Navn på familien og adresse til stedet du skal reise til i utlandet  

• Kontaktinformasjon til dine foreldre  

• Formålet med reisen  

• Årsaken til din bekymring for å reise til utlandet  

 

3. Avtal gjerne jevnlige telefonsamtaler eller kontakt via internett slik at eleven kan fortelle 

hvordan han har det i løpet av ferien/utenlandsoppholdet 

4.  Skaff eleven telefonnummer, adresse, e-post og eventuelt faksnummer til den norske am-

bassaden i landet han skal oppholde deg i.  

Hvem gjør hva hvis eleven ikke kommer tilbake til Norge som forventet?   

1. Skolens ledelse har ansvar for oppfølging av eleven ved å ta kontakt ved avtalt hjemkomst.   



2. Om eleven ikke har returnert som avtalt, har skolens ledelse ansvar for å kontakte 

barneverntjenesten i saker som omhandler elever under 18 år eller politiet for elever over 18 år. Det 

vil da opprettes en undersøkelsessak.   

 3. Om eleven ikke har returnert som avtalt, vil ansvar for videre tiltak ligge hos barneverntjenesten 

eller politiet.       

Elever som uteblir ved skolestart.  I noen tilfeller uteblir elever ved skolestart. Det kan gjelde elever 

man har hatt kontakt med, men også elever man ikke har hatt kontakt med tidligere.   Hvis skolen er 

bekymret for at den unge holdes i utlandet mot sin vilje og er utsatt for tvangsekteskap, 

frihetsberøvelse eller andre overgrep, skal skolen ta kontakt med Kompetanseteamet* 

Signaler om negativ sosial kontroll og tvangsekteskap 

Terskelen for å søke råd eller hjelp kan være høy for elevene. Årsakene til dette er ofte sammensatt, 

som at han eller hun befinner seg i en sårbar posisjon, ikke vil skade sine foreldre eller familie, 

opplever mye skam og har vanskelig for å stole på andre. Signalene på negativ sosial kontroll, på 

forlovelser og ekteskap gjennomført med tvang kan også være sammensatte. Både psykiske 

reaksjoner, endringer i adferd og praktiske forandringer er vanlig for en person som skal gifte seg 

mot sin egen vilje, eller frykter dette.   

Under følger tegn som kan peke i retning av negativ sosial kontroll og mulig tvangsekteskap, som bør 

følges opp. Det er viktig å understreke at disse også kan være tegn på andre former for vold, kontroll, 

omsorgssvikt eller helt andre utfordringer.   

• Fravær; lengre fravær fra skolen    

• Søknad om lengre ferie     

• Kommer ikke tilbake fra ferien til skolestart   

• Eleven uttrykker uro/bekymring for kommende fridager    

• Eleven blir overvåket av søsken, slektninger eller miljøer på skolen    

• Forandring i oppførselen, for eks. manglende engasjement og punktlighet    

• Tatt ut av skolen (av foreldre eller verger)    

• Får ikke lov å være med på aktiviteter etter skoletid    

• Eleven har fått beskjed om at han/hun skal gifte seg med en de ikke kjenner    

• Får ikke lov å fortsette med videre utdanning    

• Endret klesstil/omgangskrets   

• Hyppige besøk hos helsesøster, gjerne for «småting»   

• Kjønnslemlestelse     

• Pillemisbruk    

• Depresjon    

• Spiseforstyrrelse    

• Isolering    

• Tidlig/uønsket graviditet   

• Søsken som ble tvangsgiftet   Tidlig inngått ekteskap hos søsken    

• Selvskading og suicid (også hos søsken)    

• Foreldredødsfall/plutselige forandringer i familien    

• Krangel innen eller mellom familier    

• Rømt hjemmefra    



• Kontroll over ungdommens pengebruk 

 

* Minoritetsrådgiver Sør-Rogaland uplassert på Godalen Vgs (tlf.: 413 47 967) 

* Minoritetsrådgiver Nord-Rogaland uplassert på Karmsund Vgs (tlf.: 404 32 923) 

* Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, (tlf.: 478 0 9050) er satt sammen av 

fagpersoner fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Utlendingsdirektoratet, 

Politidirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og 

driftes av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. 

 

 


