
 

 

 

Til Virksomhetsledere og enhetsledere i kommunene. 

 
Dette er et informasjonsbrev til dere som er ledere i helse- og sosialtjenestene i 
kommunene, i forbindelse med arbeidet med å forebygge vold i nære relasjoner.  
 
Alternativ til vold, ved Elise Søreide, Randi Mossefinn og Per Isdal, har utviklet 
metoden “Bryt voldsarven”.  “Bryt Voldsarven” er omtalt i NOU 2017:12 “Svikt og 
svik” (s 75), der utvalget anbefaler en satsing på dette arbeidet videre.   
I januar 2020 fikk Alternativ til vold i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å 
gjennomføre en nasjonal spredning av kurset “Foreldreforberedelser mot vold”, som 
et av flere tiltak i det forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner 
 
Forskning viser at det er en betydelig risiko for videreføring av vold sett fra et 
generasjonsperspektiv, og «Bryt Voldsarven» har som mål å forebygge en 
slik videreføring av vold fra en generasjon til den neste.   
Vi har utviklet kurset “Foreldreforberedelser mot vold”, som retter seg mot de som 
venter barn eller som er i starten på sitt foreldreskap, og som selv har vokst opp med 
vold i egen familie. Dette foreldrekurset er et 12-timers kurs som helst skal ha fra 5-
10 deltakere, og der partnere også deltar.  
 
De som er best egnet til å drive slike foreldrekurs er de fagpersonene som kommer i 
kontakt med målgruppen i sitt daglige arbeid i førstelinjetjenesten, altså fagpersoner 
knyttet til helsestasjoner og familiesentre.  
 
Vi har planlagt kurslederkurs for aktuelle kursledere i Region Vest i tett samarbeid 
med RVTS, som har god oversikt over kommunene som er knyttet til «Tidlig Inn». Vi 
tenker at vårt kurslederkurs henger godt sammen med innholdet i «Tidlig Inn».  
 
Kurslederkursene går over to dager. De koster ikke noe, men vi må ta inn kr 300,- pr 
deltaker for å dekke lunsj. Etter gjennomført kurslederkurs kan kursledere gå i gang 
med å planlegge og drive egne foreldrekurs.   
 
For at vi skal lykkes i å nå ut med foreldrekursene er det et krav at aktuelle 
kommuner sender minst 3-4 deltakere fra egen kommune, eller i samarbeid med 
nærliggende kommuner, slik at det blir en liten gruppe som kan drive et slikt arbeid 
videre kommunalt eller interkommunalt. Dette bør være fagpersoner som kjenner 
hverandre og som ønsker å drive foreldrekurs sammen videre.  
 



 

 
 
Det er også helt avgjørende at ledelsen ønsker at det skal drives slike kurs for 
foreldre, og at det legges til rette for dette med tanke på rekruttering og 
gjennomføring. 
 
 
For å få mer forståelse for hva dette foreldrekurset handler om anbefaler vi at dere 
tar en rask kikk på ATV sin nettside, under «aktuelt». Der finner dere link til brosjyre 
for foreldre og link til kursleder-veilederen. www.atv-stiftelsen.no 
 
Vi håper din kommune ønsker å sende aktuelle kursledere på kurslederkurs slik at 
dere får et nyttig verktøy i det forebyggende arbeidet mot vold i nære relasjoner. 
 
Dersom dere har spørsmål er det bare å ta kontakt med oss. 
 
Påmelding skjer via RVTS Vest 
 
 
 
 
Vennlig Hilsen 
 
 
Randi Mossefinn og Elise Søreide ved ATV Stavanger 
 
 
 
 
Kontaktinfo: 
 
Randi Mossefinn: randi@atv-stiftelsen.no 
Elise Søreide:      elise@atv-stiftelsen.no  
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