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REKOMMENDATION 

 

 

Vellykket skolegang kan bryde den negative 
sociale arv 

Enligt artiklarna 45 och 56 i Helsingforsavtalet har Nordiska rådet den  
30 oktober 2013 antagit nedanstående rekommendation efter förslag av 
Kultur- och utbildningsutskottet. 
 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at igangsætte et tværsektorielt uddannelses- og sundhedsprojekt, 
som har fokus på udsatte børn, f.eks. tvangsfjernede børn og ple-
jebørn og deres muligheder for at gennemføre skole og uddannel-
se. Projektet kunne om muligt integreres i ministerrådets nye pro-
gram ”Holdbar Nordisk Velfærd” 
 
at løfte frem aktuel forskning og gode eksempler på, hvordan man 
kan forbedre fremtiden og uddannelsesmulighederne for udsatte 
børn, der bor udenfor hjemmet.  For at lykkes med dette kræves 
en samordnende og tværgående indsats med udgangspunkt i et 
sundheds-, pleje-, og uddannelsesmæssigt perspektiv 

 
at udarbejde en kortlægning af ny viden ud fra perspektivet udsat-
te børn, skole og sundhed, herunder at samarbejde med ledende 
forskere og eksperter inden for området 

 
at arrangere hearings med børn og unge som en del af projektet. 
Ved at inddrage og lytte til de unges egne erfaringer med at bo 
udenfor hjemmet f.eks. i plejefamilier, kan man i langt højre grad 
forbedre de unges situation i forhold til sundhed og en vellykket 
skolegang 

 
at kortlægge, hvilke gode procedurer og Best Practise, der findes 
rundt i Norden, når det kommer til gode eksempler på, hvordan 
myndighederne har lykkes med at lytte til og samtale med barnet 
før der sker anbringelse af barnet udenfor hjemmet 
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at gennemføre ovennævnte initiativer i et samarbejde med centra-
le nordiske aktører på velfærdsområdet, eksempelvis Nordisk Vel-
færdscenter i Stockholm 

 
 
 
Oslo 30 oktober 2013 

 

Marit Nybakk 

President 
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Rådsdirektør 

 
 
 


