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Policy for utsendelse av 
familier med barn (Ufab) 

 

1. For å virkeliggjøre misjonens formål er det viktig å kunne sende ut familier med barn. 

Foreldrene er imidlertid selv ansvarlig for valget om å reise ut og de konsekvensene det får 

for barnas oppvekst.   

2. Misjonen har ansvar for  

• å tydeliggjøre premissene/vilkårene for uteoppholdet 

• å legge til rette arbeidsforhold som gjør at familien kan fungere godt sammen som 

helhet og barnas behov kan bli ivaretatt 

• å legge til rette for at foreldre og barn under 18 år skal kunne bo sammen 

• å sørge for at misjonen har en person i hjemmeadministrasjonen med ansvar for 

misjonærfamiliene  

• å sørge for at misjonen har nødvendig kompetanse til å gi foreldre relevant 

veiledning  

• å være kjent med nasjonale og internasjonale nettverk der misjonærfamiliens 

situasjon står i fokus 

3. Ved rekruttering skal misjonen   

• gjennomføre grundige intervjuer med kandidater før utreise 

• tilby begge ektefeller ansettelse i en nærmere beskrevet stilling   

• klargjøre forventet lengde på ansettelsesforholdet og stillingsstørrelse 

• legge til grunn den kunnskap som nå finnes om omkostninger og ressurser knyttet til 

flerkulturelle barns oppvekst    

• ha et spesielt fokus på det enkelte barns situasjon og behov i rekrutteringssamtalene  

• sørge for at barnas stemme blir hørt i rekrutteringsfasen 

• være bevisst sitt ansvar når de rekrutterer familier med barn til spesielt krevende 

oppgaver 

• gjennomføre utreisesamtaler med familier som reiser ut til ny periode, der barns 

behov og muligheter for forsvarlig oppvekst og læringsmiljø blir vurdert 
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4. Foreldrene må planlegge langsiktig med tanke på barnas oppvekst allerede før utreise. 

Derfor må de få 

• hjelp til å reflektere rundt de ressurser og særlige utfordringer som Third Culture 

Kids/Cross Cultural Kids (TCK/CCK) har, knyttet til mange oppbrudd og 

problemstillinger i forhold til røtter, identitet og tilhørighet 

• tilgang til informasjon om hva som finnes av fagstoff, ressurser og nettverk og tilbud 

om kurs angående barns oppvekst og TCK/CCK-tematikk 

5. Skolegang og omsorg for misjonærbarna er en prioritert oppgave for misjonen og målet er å 

tilrettelegge for gode oppvekst og læringsmiljø for barna. Det innebærer at 

• barns behov skal gi føringer for plassering av foreldrene 

• misjonen skal gi informasjon om hvor familien kan få råd, veiledning og informasjon 

når det gjelder skole og barnehage, men planlegging og oppfølging er i hovedsak 

foreldrenes ansvar 

• erfaringer fra tidligere uteopphold skal drøftes ved ny utreise for en familie 

• det må være en tett dialog mellom foreldre og misjonen omkring barnas situasjon før 

utreise og det må kartlegges om barna har spesielle læringsbehov  

• det må innhentes informasjon om barnas situasjon fra skole/barnehagepersonell i 

samarbeid med foreldrene 

• ulike skolemodeller kan benyttes, avhengig av kontekst og lokale forhold 

• den skolemodell som velges skal gjøre det mulig for barn å holde sitt nivå i 

utviklingen, både kognitivt, faglig, sosialt og emosjonelt 

• skoletilbud må ta hensyn til at barn/unge skal kunne returnere til norsk skolesystem 

• ved rekruttering av skolepersonell og andre som skal arbeide med barn, skal både 

faglig og sosial kompetanse vurderes, og personlig egnethet og evne til å gi omsorg 

og skape gode relasjoner er en forutsetning 

• personer som skal jobbe med barn og unge må levere politiattest 

• misjonen skal gi lærere og andre som arbeider med misjonærbarn innføring i 

TCK/CCK-tematikk 

6. Åpenhet om helsesituasjonen er viktig og skal være tema i rekrutteringsprosessen og i videre 

oppfølging. Foreldre skal levere helseerklæring for både de voksne og barna i familien. 

7. Ulike former for kriser kan oppstå i løpet av en misjonærperiode, og misjonen skal gjøre 

beredskapsplaner og gjeldende prosedyrer kjent for misjonærene ved ansettelse. Det 

innebærer at 

• tema om dette tas opp på innføring- og introduksjonskurs 
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• aktuell litteratur og brosjyrer skal være kjent   

• det skal gjøres en grundig vurdering av sikkerhetsforholdene der familien skal bo  

• utsendingene skal være kjent med/informert om sikkerhetsforholdene 

• sosiale, helsemessige og andre ytre forhold (f. eks. høyde, varme, støv) som er viktig 

for barns oppvekstmiljø, skal vurderes 

• barns rettigheter må ivaretas i alle typer kriser. Norsk barnevernslov gjelder ikke i 

utlandet. 

• misjonen skal legge til rette for at familien blir fulgt opp av norsk hjelpeapparat hvis 

den må returnere til Norge 

• det bestrebes at familier holdes sammen 

• egne retningslinjer følges ved mistanke om seksuelle krenkelser  

• vanlige varslingsrutiner i forbindelse med annen uetisk atferd gjelder også for 

misjonærer 

8. Ved hjemkomst til Norge følges misjonærfamilien opp. Misjonen skal 

• gjennomføre hjemkomstsamtale, og sørge for at barnas stemme blir hørt 

• tilby deltakelse på hjemkomstsamling 

• informere om ressurser og materiell, samt ulike nettverk/samlinger/fora det kan 

være naturlig for familien å engasjere seg i 

• oppmuntre til kontakt med andre barn og voksne med utenlandserfaring 

• tilby oppfølging/veiledning til foreldre og barn som har særskilte behov i 

overgangsfasen  

• yte støtte til bearbeiding for de som har krevende erfaringer som særskilt er knyttet 

til uteoppholdet 

9. Misjonen skal jevnlig evaluere eget familiepolitisk arbeid med basis i disse retningslinjene. 

Erfaringene skal gi føringer for misjonens familie- og personalarbeid.  

10. Policy-dokumentet er vedtatt av NORMEs styre 6. februar 2014, og anbefales implementert i 

NORMEs medlemsorganisasjoner.  

 


