Prosess for FAMILIEN

FamilieForSK-studien
Handler om hvordan forhold i familien henger
sammen med barns utvikling og trivsel
Kunnskapen fra prosjektet vil kunne gi foreldre
og andre:
•
Bedre råd om hvordan foreldre kan
beskytte barna når familier går gjennom
vanskelige perioder
•
Bedre hjelp når foreldre opplever
konflikter og samlivsbrudd
•
Bedre råd om bostedsløsninger for barn

Trinn 1 – Invitasjon

Trinn 2 – Rekruttering

Trinn 3 – Samtykke

Foreldrene mottar skriftlig
invitasjon til studien

Foreldrene får informasjon om studien
og blir spurt om de vil delta når de er
på familievernkontoret

Foreldrene samtykker til deltakelse på nettbrett

Å få med barnets stemme er viktig!

Trinn 4 – Spørreskjema til foreldre

Foreldre mottar lenke til hvert sitt spørreskjema på e-post
(alternativt SMS)
• Estimert svartid er 30-45 minutter
• Besvares fortrinnsvis på familievernkontoret
• Kan også svare hjemmefra på et senere tidspunkt (via lenke
på e-post)
• Svar lagres automatisk. Kan ta pauser og fortsette utfylling
senere. NB! Klikk på lenken i e-posten på nytt

Trinn 5 – Barnets/barnas deltakelse

Når begge foreldrene har samtykket til deltakelse for
barnet/barna

• Barn 0-6 år: Barnehage/lærer får tilsendt et eget
spørreskjema på e-post
• Barn 7-11 år: Ansatt fra FamilieForSK kontakter familien
og avtaler tid og sted for intervju med barnet/barna
(individuelle intervjuer som varer ca. 30-60 minutter)
• Ungdom 12-15 år: Mottar informasjonsskriv og lenke til
eget spørreskjema på SMS (ev. til foreldrenes e-post
dersom ungdommen ikke har smarttelefon)

• Fyller ut eget navn, personnummer, e-post, mobilnummer,
adresse samt kontaktinfo til barnehage/lærer
• Samtykker også til om barnet/barna kan delta. Fyller ut
barnets fødselsdato, mobilnummer, og om barnet er
informert om bruddet eller kontakten med
familievernkontoret*

Trinn 6 – Videre involvering

Etter ca. ett år vil familien bli kontaktet på nytt for
å svare på noen flere spørsmål

FamilieForSK
*Begge foreldre må samtykke til deltakelse for barnet/barna. Mulighet for å reservere seg mot at barnet skal delta, men fortsatt være med som forelder.
Ungdom som deltar mottar spørreskjema på SMS ti dager etter samtykke fra foreldre. Mulighet til å reservere seg mot at barnehage/lærer skal kontaktes.

Spørsmål? Send en e-post til familieforsk@fhi.no eller se www.fhi.no/studier/familieforsk

