Hugsjónin
Barnahúsið tekur støði í norðurlendska barnahúsleistinum, sum byggir á
samstarv tvørtur um kommunu- og fakmørk. Felags serkunnleikin í sam
starvinum skal tryggja, at arbeiðið við einstaka barninum verður gjørt við
støði í eini heildarmynd. Endamálið er, at hvørt einstakt mál verður av
greitt soleiðis, at mest møguligt fyrilit verður tikið fyri barninum.

Tað snýr seg um barnið
Barnahúsið skal tryggja, at viðgerðin er so varislig, sum til ber, tá ágang
urin verður kannaður nærri. Arbeiðið í Barnahúsinum tekur støði í eini
barnavinarligari heildarfatan, sum fyrst og fremst savnar seg um tann
einstaka, ið hevur verið fyri ágangi.

Fakfólk samstarva sínámillum
Barnahúsið leggur støði undir samstarv millum tey fakfólk, sum viðgera
mál, har ágangur hevur verið móti børnum og ungum. Á hendan hátt
sleppur barnið undan at endurtaka sína søgu fleiri ferðir fyri ymsum fólk
um.

Lóggáva
Barnahúsið hevur heimild í § 10 a í Løgtingslógini um barnavernd.
Meira fæst at vita um Barnahúsið á www.bvs.fo.
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BARNAHÚSIÐ
Barnahúsið er karmur um kanningar av
málum, ið snúgva seg um ágang móti
børnum og ungum.
Barnahúsið verður nýtt, tá vit hava
ill
gruna ella vitan um ágang móti
ein
um barni ella unglingi, og har
løg
reglan er komin uppí. Tað er
barnaverndartænastan, ið hevur
myndugleikaábyrgd undir allari við
gerðini í Barnahúsinum.
Barnahúsið samstarvar við barna
vernd
artænasturnar kring landið.
Áðrenn eitt mál verður kannað nærri

í Barnahúsinum, skulu allar við
kom
andi upplýsingar sendast inn
framm
anundan saman við einum
áheitanarskjali.
Barnahúsið veitir eisini barnavernd
artænastunum ráðgeving á málum,
har illgrunin ikki er nóg væl undir
bygdur, ella tá ivi er um, hvørt málið
hoyr
ir heima í Barnahúsinum ella
ikki.

Málbólkur

Barnahúsið

Húsið

Starvsfólk

Málbólkurin hjá Barnahúsinum er:
•	Børn og ung, frá pinkubarnaaldri
upp til 18 ára aldur, sum hava
verið fyri kynsligum ágangi og/
ella harðskapi, ella har illgruni er
um slíkt.
• Avvarðandi hjá barninum.
•	Starvsfólk í barnaverndartæn
ast
unum, ið viðgera mál, har
kunnleiki ella illgruni er um kyns
lig
an ágang og/ella harð
skap
móti børnum og ungum.

•	
Tryggjar serkøna og varisliga
við
gerð í málum, har børn og
ung hava verið fyri ágangi.
•	
Samskipar samstarvið millum
tey fakfólk, sum eru partar í mál
inum.
•	Kannar tørvin á hjálp og stuðli til
børn og ung, sum hava verið fyri
ágangi.
•	Veitir barnaverndartænastunum
ráðgeving í málum, ið snúgva
seg um ágang móti børnum og
ungum.

Barnahúsið er í Tórshavn. Hølini
eru innrættaði soleiðis, at børn
og ung, sum koma higar, kunnu
kenna seg so trygg, sum til ber.

Fakfólk innan sálarfrøði og sosi
alráðgeving eru knýtt at Barna
húsinum – fólk, ið hava serligar
før
leikar í at handfara mál, ið
snúgva seg um ágang móti
børnum og ungum.

Í Barnahúsinum verður skipað
fyri samrøðum við tey, sum hava
verið fyri ágangi, og við foreldur
teirra. Eisini verða samráð hildin
millum teir myndugleikar, sum
eru partar í hvørjum einstøkum
máli.
Í Barnahúsinum eru serlig høli, ið
løgreglan nýtir til videoavhoyring
ar í sínum kanningararbeiði.

