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Barneverntjenesten 
i Alna har besøkt skolene 
i bydelen for å fortelle 
om seg selv. De fikk 
mange spørsmål.

Araz Hanan kom til 
Sandnes i september 
2015. Nå sitter hun i by-
styret som vara. 
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Ahmed Ali i Etiopia har 
signert en fredsavtale 
med Eritrea.
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Før de kom hadde lærerne fortalt elevene litt om Barne-
vernet. Guro Owren er sjef for barneverntjenesten i Alna 
Bydel. Hun sier at de gjerne ville hilse på alle elevene. De 
ville gjerne snakke med dem.

– Vi vil at alle skal vite hva Barnevernet er, sier hun til 
Utrop. – Vi snakker ofte med noen av elevene. Men det 
mange vi ikke har snakket med. 

Hva spurte elevene om?
– Det var forskjellige spørsmål. Vi besøkte jo både barne- 
og ungdomsskolene. Noen lurte på hva vi gjør. Andre lurte 
på hva som skjer med de barna vi tar bort fra hjemmet. 
Mange ville vite hva som skjer med de barna vi hjelper, 
sier Owren.
– Vi ville vise dem at Barnevernet ikke er farlig. Barnever-
net vil at alle barn skal ha det bra, sier barnevernsjefen i 
Alna bydel.
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Hei, vi er fra Barnevernet! 

FAKTABOKS
Nesten alle land i verden har undertegnet 

Barnekonvensjonen. 

Barnekonvensjonen til barnas beste
For 30 år siden bestemte FN at verden skulle ha en barne-
konvensjon. Barnekonvensjonen er en avtale som gjelder 
for nesten alle land i verden. I avtalen står det hvordan alle 
barn skal ha det. Norge har undertegnet avtalen. Barne-
konvensjonen er en del av norsk lov.

I Barnekonvensjonen står det for eksempel at alle barn 
har rett til å gå på skole og få hjelp når de er syke. Barn 
skal også leke og ha fritid. Barna skal bli hørt i saker som 
gjelder dem.

Alle foreldre har ansvar for å oppdra barna og å gi dem 
omsorg. I Norge er det Barneombudet som passer på at 
Norge gir barna de rettighetene barna har krav på. Den 
viktigste oppgaven er å passe på at de som bestemmer i 
Norge følger barnekonvensjonen.

I Norge er du barn til du er 18 år.

ORDFORKLARINGER:
Barneverntjenesten: barnevernet

Konvensjon: avtale. Her: Avtale som gjelder barn.
Undertegnet: skrevet under. Signert

Barneombudet: skal passe på at de som bestemmer 

i Norge følger barnekonvensjonen 
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Barneverntjenesten i Alna har besøkt 
skolene i bydelen for å fortelle om seg 
selv. De fikk mange spørsmål. 

Barneverntjenesten på Alna har besøkt skolene i bydelen for å fortelle om seg selv. Foto: Linnea Berg, Bydel Alna

Av: Eva Alnes Holte
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Innvandrerkvinner 
får bedre resultater 
på norskprøver enn 
menn, viser tall fra 
Statistisk Sentralbyrå.
 
I fjor var det 53.000 innvandrere som 
tok norskprøver, skriver bladet vel-
ferd.no. 

17.300 av prøvene var muntlige, 
resten var skriftlige. Innvandrerkvin-
nene får bedre resultater enn menn. 
Kvinnene gjør det bedre både på 
muntlige og skriftlige prøver. 

Men forskjellen mellom kvinner og 
menn er størst på de skriftlige prøvene.

Hva slags utdanning de har fra landet 
de kommer fra, har mye å si for hvor 
bra de gjør det på prøvene. Bare 14 
prosent av dem som bare hadde gått 
grunnskolen, kom opp på nivået B2 
på muntlig norskprøve. 39 prosent av 
dem som hadde gått på universitet 
eller høyskole i hjemlandet, kom opp 
på nivå B2.

Regjeringen foreslo nylig at for å bli 
norsk statsborger må man ha bestått 
norskkurset B1.

Nivå B2 er et høyt nivå. Det laves-
te nivået er A1 og A2. Deretter kom-
mer B1 og B2. Regjeringen foreslo 
nylig at for bli norsk statsborger må 
man ha bestått norskkurset B1. Det 
er strengere enn tidligere. Kritikerne 
tror det vil bli vanskelig for mange å 
bestå B1.

ORDFORKLARINGER:
Muntlig : 

Å si noe med munnen. Ikke skrive.
Grunnskole: 

Den første skolen barna går på. I Norge 
må alle barn gå på grunnskole.

Bestå: Klare
Kritiker: Her: Ikke enig.

Kvinnene gjør det bedre enn mennene på norskkurs. Foto: Illustrasjonsfoto  

Kvinnene er flinkeste 
til å lære norsk Av: Eva Alnes Holte
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– Boka er for alle, sier Monica Helvig. Hun 
er daglig leder i Leser søker bok. Helvig 
sier at alle skal ha mulighet til å lese god 
litteratur. De som ikke er gode i norsk eller 
ikke gode til å lese, skal også få lese gode 
bøker.

En av tre voksne nordmenn sliter med å 
lese vanlig norsk. En av fem norske skole-
elever sliter også.

Foreningen Leser søker bok foreslår tilret-
telagte bøker. At en bok er tilrettelagt betyr 
at den har et enkelt språk. Den er skrevet 
slik at alle klarer å lese den, men boka har 
høy kvalitet.

God litteratur gir leseglede. God litteratur 
er viktig, mener Leser søker bok. Utrop har 
bedt Leser søker bok plukke ut noen gode 
bøker for barn, ungdom og voksne. 

Ryddetid av Camilla Kuhn. 
Oversatt av Sherin Wahab og Safiaa Abdi Haase. Fin-
nes i tre utgaver: på norsk, norsk og somali, norsk og 
arabisk. Boken handler om at Jens og pappa sniker 
seg unna. De vil ikke rydde. De vil bade. Planen går 
ikke helt som de hadde tenkt.

Ryddetid er en parallellspråklig bok. Det vil si at teksten 
er både på norsk og arabisk. Boken har store boksta-
ver. Boken har mange fine tegninger og språket er en-
kelt. Ryddetid er en morsom bok.

En annen bok som passer for barn, heter ABC. Den 
er skrevet av Mari Kanstad Johnsen Skolejenta. Anna 
får en ring i hodet. Sammen med bestemoren går hun 
på jakt etter eieren i nærmeste blokk. De leter gjennom 
alle leilighetene fra bunn til topp. Bak hver dør venter et 
lite eventyr!

ABC er en bok med mange bilder. Det er lite tekst i 
boka. Den er lettlest og uten vanskelige ord. Historien er 
lett å følge. Boka passer også godt for barn og voksne 
som lærer seg norsk.

Fine bøker på lettnorsk 

Har du lyst til å lese bøker, 
men er ikke så god i norsk ennå? 

Her får du noen forslag fra Leser søker bok!   

Av: Eva Alnes Holte

Tilrettelagte bøker kan også ha høy litterær kvalitet, sier Monica Helvig i Leser søker bok. Foto: Elisabeth Wathne 

Bøker for barn:
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Fra a til nå av Ellisiv Lindkvist. 

Eva er ny i byen. Hun studerer kunsthistorie. Aleksander er kunstner. Han er fra byen. 
Han er spennende å være sammen med. Eva forelsker seg. Hun blir altfor forelsket. 
Etter Aleksander blir det trist og tomt. Eva møter Bjørn. Hun møter Chris. Hun savner 
fortsatt Aleksander. Må hun gjennom hele alfabetet?

Flommen av Max Estes.

Det er storm og den store flommen kommer. En mann og hunden hans Aiko bor langt 
fra folk. De må flytte. Aiko blir skremt av uværet, og rømmer inn i skogen. Det blir en 
kamp mot naturkreftene. Vil de to finne hverandre igjen?

Flommen er bok om flukt, klimaendringer og vårt forhold til naturen. Tegneserien er 
fortalt med få og tydelige bilder. Teksten er kort og enkel å lese. Stilen er tydelig og tar 
leseren tett på de brutale naturkreftene.

Sherko Bekas:  I stormens øye. Oversatt av Essmat Sophie og May S. Ha-
raldsen. Dette er sterke dikt som lever lenge i leseren. Diktene i samlingen er lette 
å lese. Sherko Bekas døde i august 2013. Hans dikt har betydd mye for kurdisk 
diktning. Diktene i samlingen kommer både på norsk og kurdisk side ved side. 

Kurderne bor i flere land. Mange bor nord-øst i Tyrkia, nord i Irak og i fjellene i 
Iran. De bor i land som har ulike styresett og ulike språk. Ingen av landets ledere 
bruker kurdisk som språk. Mange steder er det også forbudt å bruke kurdisk språk 
i skolen, eller å utgi bøker og aviser på kurdisk. Det gjør det vanskelig for kurderne 
å ta vare på kulturarven sin. Vanskelig, men viktig.

I diktene til Sherko Bekas blir historien og menneskene levende. Med enkle ord 
rommer diktene et stykke hjemland. Diktene har ofte en trist undertone. I kurder-
nes historie er det mye lidelse. Dikt er en måte å huske på.

Den tredje boka heter Reisen. Den er også for barn. Den er skrevet av Veronica 
Salinas. Camilla Engman har laget tegningene. Boken handler om å være ny på et 
sted. Hvem er du når du må reise til et helt nytt sted? Hvem er du når du møter an-
dre, men ikke skjønner hva de sier? Hvordan skal du finne ut hvem du er? Teksten 
er kort og enkel. Den er skrevet i «du»-form og snakker til leseren. Teksten har enkle 
tegninger. Tegningene er ikke barnslige.

Leser søker bok har også valgt ut gode bøker for ungdom. Hvis du er ungdom, vil du 
kanskje lese en av disse?

Bøker for ungdom:
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Araz Hanan kom til Sandnes i september 2015. Nå sitter hun i bystyret som vara. Hun er kurdisk og kommer fra Aleppo i Syria. 
Der jobbet hun som lærer på en barneskole. Foto: Utrop.

Jobbet og gikk på skole
Araz Hanan begynte på voksenopp-
læring. Hun deltok i introduksjonspro-
grammet i Sandes de første to årene. 
Etterpå jobbet hun med voksenopplæ-
ring i analfabetklassen som morsmål-
slærer. Hun underviste også 50 timer 
i samfunnskunnskap for innvandrere.

Araz Hanan har vært tospråklig læ-
rerassistent ved Senter for flerspråk-
lige barn og unge i barnehageavde-
lingen. Samtidig som hun jobbet, tok 
hun studiekompetanse for å søke 
plass på universitetet.

Ble med i SV
Araz Hanan er en driftig dame. I 2018 
var hun med på å arrangere 8. mars i 

Sandnes. Da ble hun kjent med noen 
medlemmer i Sosialistisk Venstrepar-
ti (SV). Hun meldte seg inn i SV. På 
valgdagen stod hun som nr. 21 på 
SVs liste. Veldig mange stemte på 
Araz Hanan. Hun kom med i bysty-
ret sammen med seks andre fra SV, 
hvor to av dem får faste plasser, og 
resten som vara.

– Jeg vil takke alle som stemte på 
meg, sier hun til Utrop. Takk for at 
dere tror jeg kan gjøre noe bra for 
folk i Sandnes. 

Her er Araz Hanans oppfordring før 
valget: SV vil gjøre Sandnes kommu-
ne til et bra sted å bo for alle. SV vil gi 
alle muligheten til å skaffe seg egen 
bolig.

– Det var veldig vanskelig for meg i 
starten da jeg kom til Norge, sier Araz 
Hanan. – Alt var annerledes. Det var 
vanskelig å lære et nytt språk og å bo 
i et nytt land. Men alt gikk fint til slutt!

ORDFORKLARINGER:
Voksenopplæring: 

Opplæring på kurs eller skole for voksne.
Introduksjonsprogram: 

Her: Lære norsk og om Norge.
Analfabet: Har ikke lært bokstaver.

Samfunnskunnskap: 
Læren om samfunnet.

Studiekompetanse: Opplæring du må ha 
for å studere ved universitetet.

Driftig: Flink og energisk
Bystyret: De som bestemmer i en by.

Flyktning valgt inn i by-
styret etter fire år i Norge

Av: Eva Alnes Holte
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Abiy Ahmed Ali er statsminister i Eti-
opia. 10. desember får han Nobels 
Fredspris. 

Abiy Ahmed Ali ble statsminister i Etiopia i 2018. Han ville 
ha fred med Eritrea. Eritrea og Etiopia hadde vært i konflikt/
krig i 20 år. I juni 2018 sa Ahmed at Eritrea kunne få gren-
sebyen Badme. I juli møtte han president Isaias Afwerki i 
Eritrea. Statsministeren og presidenten skrev under på en 
avtale om fred.

Abiy Ahmed har gjort mye for at det skal bli bedre å leve i 
Etiopia. Flere tusen politiske fanger har fått friheten og det 
er blitt slutt på pressesensur. Han har fjernet ledere som 
var mistenkt for korrupsjon. Kvinnene får bestemme mer i 
landet enn før.

Abiy Ahmed snakker også med andre land om konflikter. 
Han har fått Eritrea og Djibouti til å snakke sammen igjen. 
Han har vært med i fredssamtaler i Sudan-konflikten.

Etiopia er et stort land med mer enn 100 millioner innbygge-
re. Mange etiopiere er på flukt i eget land. Mange har flyktet 
til nabolandene. Abiy Ahmed jobber for at folkegruppene 
skal leve i fred med hverandre.

Nobels Fredspris
Nobels Fredspris blir delt ut en gang i året. Prisen blir gitt en 
eller flere som arbeider for fred i verden. 
Prisen har navn etter Alfred Nobel. Alfred Nobel var født i 
Stockholm i Sverige i 1833. Han var en svensk oppfinner. 
Han tjente mange penger. Ett år før han døde ga han hele 
formuen sin til fem internasjonale priser. En av prisene var 
fredsprisen.

Alfred Nobel døde 10. desember 1896. Fredsprisen deles ut 
på hans dødsdag. Den norske Nobelkomité deler ut prisen. 
Fredsprisen består av en medalje av kunstneren Gustav Vi-
geland, et diplom av Gherard Munthe og en stor pengesum 
på mange millioner kroner.

 ORDFORKLARINGER: 
Konflikt: uenighet, strid

Amnesti: slippe straff
Pressesensur: kontrollere hva pressen sier og skriver. 

Bestemme hva pressen har lov til å si og skrive.
Avsatt: gi avskjed, gi sparken, si at en person 

ikke har lov til å jobbe der lenger.
Korrupsjon: bestikke, ta imot bestikkelser, få penger ulovlig

Fremskritt: bli bedre.

Statsminister Abiy Ahmed Ali i Etiopia har signert en fredsavtale med Eritrea. Foto: Johannes Granseth/Nobels Fredssenter.

Fredspris til statsminister 
Abiy Ahmed Ali

Av: Eva Alnes Holte
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Stortingsmeldingen som ble lagt frem inneholder en rekke 
tiltak for å hjelpe innvandrerbarn fra barnehagen til videre-
gående opplæring.

– Alle barn skal møte en barnehage hvor det er like mulig-
heter for å lære, uttalte integreringsminister Jan Tore San-
ner under pressekonferansen.

Sentrale tiltakene er innføring av en plikt for skolene til å 
følge opp elever med høyt fravær i skolen. Regjeringen vil 
også stramme inn regelverket for bruk av assistenter som 
gir spesialpedagogisk hjelp.

– Et godt utdanningssystem er viktigere enn noen gang. Det 
er for mange barn som ikke får god nok systematisk oppføl-
ging, uttalte Erna Solberg.

– Skal tas tak i utfordringene
Regjeringen har som mål at innen 2030 skal 90 prosent av 
elevene som begynner i videregående opplæring, fullfører 
og bestå. Et av tiltakene er å innføre tiltak for tettere samar-
beid mellom ungdomsskoler og videregående skoler, for at 
overgangen skal bli bedre enn i dag.

– Om du får en faglig eller sosial utfordring, så skal kom-
petansen være der og det skal takle utfordringene. Det er 
også grunnen til at vi vil gjennomføre en plikt for skolene til 
å følge opp elever med høyt fravær. Hvis vi ser på tiende 
trinn, så er det en ganske stor elevgruppe som er borte fra 
skolen i mer enn tre uker i løpet av et år. Og hvis du er mye 
borte fra ungdomsskolen, så er sannsynligheten stor for at 
du er mye borte fra videregående, da kan veien til å droppe 
ut være ganske kort. Så det å følge opp elevene gjennom 
hele skoleløpet, at de blir sett, det er det viktige, forteller 
Sanner til Utrop.

Sanner forteller videre at tiltakene har som mål å gi barn 
med innvandrerbakgrunn som ikke har gode nok norsk-

Statsminister Erna Solberg og kunnskaps- og integreringsminister 
Jan Tore Sanner la fredag frem stortingsmeldingen ”Tett på - tidlig 

innsats og inkluderende felleskap i barnehage, skole og SFO.” 
Foto: Claudio Castello 

Regjeringen  skal gi tidlig 
hjelp til barn og unge 
som sliter
Ny lov åpner for å gi innvandrerbarn 
som ikke har gode nok norskkunnska-
per nødvendig hjelp og støtte. 

kunnskaper, nødvendig hjelp og støtte før de begynner på 
skolen.

– Vi vet at det er mange barn, også norske, som ikke har 
gode nok norskkunnskaper når de begynner på skolen, og 
da får de en vanskeligere skolestart enn hvis man beher-
sker norsk. Så derfor sier vi at alle kommunene skal vurdere 
barna, og så hvis man ser at her er det en som har litt ut-
fordringer, så vil det bli gjennomført en kartlegging, deretter 
innsettes nødvendige tiltak, forteller Sanner, og legger til:

– Også er det med innvandrerbarn som med alle andre 
norske barn at det handler om å få hjelp tidlig, at man må 
unngå at problemene vokser seg store, og det betyr at kom-
petansen må være tett på.

Av: Andre Urhaug
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