
Varsler avslørte barnevernets metoder – mor får sine
tre barn tilbake
Av  John Skorstad Øren  - 7. juli 2019 | 21:01
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BIDRA MED DIN HISTORIE: Vi vil gjerne høre om dine bompengeutgifter til en sak

Ei beredskapsmor varslet om forutinntatthet hos Aline og Frydenberg
barnevernsenter i Oslo, mor får sine tre barn tilbake fra barnvernet slår Oslo tingrett
fast. Barneverntjenesten anker ikke.

Beredskapsmoren som varslet Oslo kommune om forhold ved Aline og Frydenberg

barnevernssenter, gjeldende leder, psykolog og konsulenter der og deres problematiske

holdninger, forutinntatthet og rolleforståelse

– Min mann og jeg opplevde at de utelot viktige observasjoner om barnet fra oss. De sjekket

ikke med oss som hadde hatt omsorgen for barnet i seks måneder før de leverte sin rapport

som i stort bare besto av observasjoner som understøtter omsorgsovertakelse. Vi gjorde

gjentatte observasjoner som pekte i en annen retning, sier beredskapsmoren til Dagbladet.

«Jeg mener det er bekymringsverdig at noen som er satt til å utføre denne type oppgaver på

vegne av samfunnet ikke forstår at det å være forutinntatt kan være uheldig og potensielt

utgjøre en trussel i forhold til rettssikkerheten til barna og familiene som vurderes av disse

instansene», heter det i varselet.

Les også: Fersk bok på engelsk forlag med sterk kritikk av barnevernet

En heksejakt

– Dette er helt sinnssykt. Metodikken barnevernet har utsatt denne familien for minner om en

heksejakt, sier advokat Rikke Arnesen.

– Aline og Frydenberg har jobbet hypotesebekreftende så det synger etter. Istedenfor å se

på barna og tolke ut fra det, har de allerede en tolkning som de jobber ut ifra. Hvis ikke dette

her gjør barnevernsadvokater mørkeredde, så vet ikke jeg. Det er som å åpne Pandoras

eske. Hva mer kommer ut? sier advokat Rikke Arnesen.

Reklame

Psykologene tok ikke høyde for komparentopplysninger fra barnehagen og skolen, som

utelukkende beskriver de tre barna som svært trygge forut for akuttplasseringen – både i

relasjon til de ansatte og overfor foreldrene, påpeker Oslo tingrett.
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 • Svar •

Barley • for 14 timer siden

Denne barnevernsgeskjeften får mer og mer preg av å være en menneskehandel fri
for etiske prinsipper. Jeg har full forståelse for alle som ikke tør å sette barn til verden
under de rådende forhold.
36△ ▽

 • Svar •

Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug  • for 11 timer siden> Barley

Og det er den også, dessverre. det er bare å se hva som går for seg i
barnevernet inkludert oppfordrer jeg til å se på familiekanalen på Facebook.
https://www.facebook.com/gr...
3△ ▽

 • Svar •

Irene Hov  • for 3 timer siden> Barley

Du har helt rett. Det er menneskehandel. I Norge kan hvem som helst få lov til
å adoptere barn med en praksis andre land anser som brudd på
menneskerettighetene. I Norge kan både lesbiske, homofile og enslige
adoptere barn i vilden sky. Derfor tillater svært mange land ikke lenger å
adoptere til Norge. Det er for eksempel 11 års ventetid for å adoptere fra Kina
ref Adopsjonsforum.

Solveig Horne etablerte #Småbarnsbanken i 2015. En bank for håpefulle
adoptivforeldrene som kunne starte som fosterhjem med full lønn og full
returrett av barnet. Alle fosterforeldre som ønsket å adoptere ble loset inn i
kommunale Småbarnsbanker som var reservert barn fra 0 til 2 år. Her kan de
velge vrake til de finner et barn som passer for dem. Mer grotesk blir det ikke.

https://www.irenehov.no/201...
2△ ▽

 • Svar •

Roger Moore • for 15 timer siden

Det må snart skje noe med dette terrorvelde!
32△ ▽

 • Svar •

sobroc • for 14 timer siden

Har skrevet dette før, og skal prøve å gjenta meg selv; Barnevernstjenesten, slik vi
kjenner den i dag, oppsto på 70-tallet da kvinnefrigjøringen (det hette det da!) slo til
og det plutselig var titusenvis av kvinner vi måtte få ut i arbeid. Ikke fordi vi trengte
dem, men fordi frigjøringskampen trengte dem! Her måtte det bevises at kvinner
trengtes, uansett! Så da lagde de en rekke arbeidsplasser, overveldende i offentlig
sektor (privat sektor hadde selvfølgelig ikke behov for en masse folk sånn plutselig),
blant annet som barnevernsansatte, sosionomer etc.  
--- 
Når de så hadde fått seg en arbeidsplass, var det på tide å lage dette om til ett "fag";
les: Barnevernet! Så der satt de da og fant på ting og tang som skulle definere en
god forelder (les: mor), og det gikk jo greit.  
-- 
De pøste på (etter som årene gikk) med dill og dall som kunne brukes i dette "faget"
som bevis for at det var nødvendig med ett barnevern, og slikk gikk faktisk dagan!
Og nå sitter vi her med dette makkverket som i dag kalles Barnevernet, men som
egentlig er en vernet institusjon hvor kvinner, kan få seg en jobb, eller egentlig ett
sted å være mellom sykemeldingene sine. Denne, og lignende etater er for øvrig
ellevilt representert på sykemeldingsstatistikken! En skulle tro at de ikke sitter på
hvert sitt kontor, men at de deltar på Deadliest Catch hvert år. Jeg kan ikke begripe
hva de er sykmeldt av?? Personlig tror jeg at de sykmeldes på rundgang, a la: "nå er
det min tur til å være sykmeldt". 
- 
En så meningsløs gjeng offentlig ansatte skal man jagggu lete lenge etter. For BNP
hadde det vært billigere å hatt denne gjengen med forutinntatte kjerringer på
dagpenger! 
KVAKKSALVERE!
30△ ▽

 • Svar •

Tankesmed uten agenda  • for 9 timer siden> sobroc

Kanskje de burde slås sammen med mattilsynet?
5△ ▽

 • Svar •

Søren Åh  • for 5 timer siden> Tankesmed uten agenda

Og forskningsmiljøet Fafo og høyskolen i Oslo...unnskyld oslomet
3△ ▽

 • Svar •

miss m  • for 3 timer siden> sobroc

...et sted å være meløom sykemeldingene. Der traff du spikeren på hodet. De
orker egentlig ikke jobbe så mye, derfor den løsningen.
1△ ▽

 • Svar •

Jan Arild Evensen • for 14 timer siden

Hvis vi er et bra land så straffeforfølger vi de ansatte i BV i denne saken. Og i mange
andre også.
23△ ▽

 • Svar •

Steve Olsen  • for 14 timer siden • edited> Jan Arild Evensen

Mine barn er voksne for lengst og jeg har aldri vært borte i Barnevernet - men
jeg har lest mer enn nok om alle de groteske familieovergrepene disse
maktsyke tullingene i barnevernet gjør utenat det får noen som helst
konsekvenser for dem. Samme hvor mye galt de gjør forsvares de av
ordførere og byråkrati. Er det ikke merkelig - så fort en politiker blir ordfører
opptrer de umiddelbart som arbeidsgivere for byråkratene og ikke som folkets
ombudsmann mot byråkratiet.
12△ ▽

 • Svar •

zxc  • for 13 timer siden> Jan Arild Evensen

Straffeloven har klar bestemmelse i §173 -mot bedre viten- 6 års fengsel. Før
denne § blir tatt i bruk- vil vi ha et byråkrat velde langt utenfor rammer av
vedtatte lover. Det gjelder mye mer enn barnevern
4△ ▽

 • Svar •

Hurlumhei  • for 12 timer siden> zxc

Det er bare det att barnevern loven er den eneste loven som kan
"overkjøre" Norges lover. Og det er opp til den enkelte
barnevernsarbeider og tolke loven til "barns beste". Så det sitter en
masse sosionomer og barne ungdoms arbeidere med en makt som
overgår kongen sin. Slik blir det makt misbruk av.
3△ ▽

 • Svar •

vivsa • for 14 timer siden

Dette er "default setting" hos denne etaten. Spør ALLE som noensinne har vært i
kontakt med dem. Særlig de som havner på mødrehjem for " observasjon av
samspill".
13△ ▽

 • Svar •

stahenni • for 14 timer siden

Snedig at man i et såkalt sivilisert land virkelig ser seg tjent med å ha nazi-
institusjoner som barnevernet, som kan opptre som både politi - dommere - og
bøddel på samme tid??

Altså når man gang på gang konstaterer at barnevernet svikter fullstendig, så MÅ det
etableres andre rettssikkerhetssystemer!
13△ ▽

 • Svar •

zxc  • for 13 timer siden> stahenni

Dommere er mye verre enn barnevernet - som selvfølgelig er ille ---
3△ ▽

 • Svar •

Per Patriot  • for 2 timer siden> zxc

Feilen med vestlig post-modernistisk rettsforståelse er at rettferdighet
er overlatt til "ekspertvitner" som ofte bygger på følelser.
1△ ▽

 • Svar •

Base 211 • for 14 timer siden

En seier! Avvikle hele Barnevernet og gå igjennom samtlige saker de har behandlet
for å se om avgjørelsene ble tatt på korrekt grunnlag. Jeg har null tillit til de
menneskene der.
12△ ▽

 • Svar •

Anatol Himan • for 14 timer siden

Denne artikkelen er inne på noe interessant, men er dessverre verdiløs for leseren
hvis vi ikke får forklart hva som har skjedd, hvilke argumenter som er brukt for å frata
foreldrene barnet, og mye mer informasjon om bakgrunnen for saken. Her har dere
jo hoppet over nesten alt!
18△ ▽

 • Svar •

Jan Arild Evensen  • for 14 timer siden> Anatol Himan

BV her jeg bor forsøkte å ta en sykepleier for omsorgsvikt fordi hun hadde lue
på barnet når det sov for å ikke fryse. 
Hadde ikke hun vært faglig sterk og kunne svare for seg, ville de ansatte i BV
fått stemplet henne som en dårlig mor pga en nattlue.(en av de aner ikke
hvem faren til sitt eget barn er uten at hun blir en dårlig mor av det. Men...)
9△ ▽

 • Svar •

Aslak Telset  • for 14 timer siden> Anatol Himan

Hun forklarer jo at Barnevernet har andre måter å se om barnet passer inn i
deres prognoser uten at disse har kompetanse og kanskje heller ikke har barn
selve. Barnevernet er en farlig fiende slik som resten av Byråkratene som går
etter sine egne regler.
13△ ▽

 • Svar •

Dag Stranda • for 13 timer siden

"– Aline og Frydenberg har jobbet hypotesebekreftende så det synger etter.
Istedenfor å se på barna og tolke ut fra det, har de allerede en tolkning som de
jobber ut ifra."

Dette er ikkje ei enkelt hendig, men ein u-kultur som har breid seg ut i barnevernet.  
Det er ein særs viktig observasjon. "Fagfolka" ser/observerar det dei finn passar inn i
deira versjon av sanninga, men ser bort når det er noko som ikkje støttar deira
versjon av sanninga. Slik finn dei "bevis" for at omsorgsovertaking er til bornas beste.

Eg har opplevd ei undersøking og vurdering av ein sakkundig. Heldigvis tok eg
lydopptak både av barnevernet og den sakkundige. Når det gjekk mot
omsorgsovertaking sende eg eit brev der eg referera til kva som vart sagt med tid og
stad. Så synte eg til kva som var skriven i rapporten.  
Saka endra seg brått! Barnevernet førebudde borna på å flytte, men no vart saka
øyeblikkelig lukka. Eg spør.: Er det bornas beste som er viktigast eller er det egoet til
barnevernet?
8△ ▽

 • Svar •

Sverre Høegh Krohn  • for 5 timer siden> Dag Stranda

Egoet til barnevernet så klart. Bare navnet deres er en løgn.
3△ ▽

 • Svar •

B- uten jørn • for 14 timer siden

Hvis en muslim slår sin kone, blir det klassifisert som vold i hjemmet eller
barnemishandling?
8△ ▽

 • Svar •

Tjo Hei  • for 13 timer siden> B- uten jørn

Kultur.
7△ ▽

 • Svar •

Larkange  • for 13 timer siden> B- uten jørn

Ikke hardhendt, "bara halal".
5△ ▽

 • Svar •

Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug • for 11 timer siden

Det er tusenvis av slike saker i Norsk barnevern, håper Resett.no er inne på FB
gruppen https://www.facebook.com/gr... her er den ene etter den andre saken
grovere enn den andre, og flere og flere tør nå å stå frem av foreldrene som er fratatt
barn på uriktig grunnlag. Håper snart det går samme veien som de voksne som fikk
erstatting som barnehjems barn i sin tid som små, jeg er sikker på at dette vil gjenta
seg når den første tar saken om erstatting for retten og vinner. Da har de resterende
flere foreldre gå til søksmål mot barnevernet, nå er det fleste som klarer å få barna
hjem kun glade for å ha klart det, så glemmer de å saksøke staten og barnevernet.  
Slike foreldre og barn skulle hatt mange millioner i erstatting for ødelagt liv, og at
barnevernet tar 3 til 5 barn hver dag fra foreldre, dette sier litt om barnevernet, er det
så mange galne foreldre i Norge i dag, meget tvilsomt når EMD Storkammeret
menneskerettsdomstolen i Strasbourg har nå på et par måneder gått fra 6 til 26
saker som har gått gjennom nåløyet mot Norsk barnevern, det sier litt av omfanget
og galskapen til Norsk barnevern.
7△ ▽

 • Svar •

Jørn Eikemo • for 13 timer siden

Barnevernet er en trussel mot alle barn i Norge , mot foreldre og familier . 
Barnevernet må nedlegges.
7△ ▽

 • Svar •

Scott Johansen • for 13 timer siden

Et av barnevernets måltall er hvor mange barn de klarer å overta "omsorgen" for(ref.
tidligere riksrevisor Jørgen Kosmo).

Et barnevern som praktiserer det offentliges ledelsesfilosofi med produksjons- og
måltall hvor barn er redusert til produksjonsmidler for denne kyniske statsfinansierte
industrien.

Er det rart at både den russiske og indiske utenrikstjenesten advarer sine borgere
med å ta med barn til Norge?
7△ ▽

 • Svar •

Sverre Høegh Krohn  • for 5 timer siden> Scott Johansen

Man kan snu på det. Man kan beskrive BV som et redskap for å ødelegge
familien og true folk til taushet. 
At staten uten videre kan ta fra innbyggerne sine barn er en alvorlig trussel.
Derfor mange ikke tør å si meninga si før barna er myndige.
5△ ▽

 • Svar •

彼の名前は何ですか？  • for 3 timer siden> Scott Johansen

Sovjeternes femårsplaner har overlevd i Norge?
△ ▽

 • Svar •

Scott Johansen • for 12 timer siden

Et meget godt blogg som viser at barnevernet ikke er noe annet enn en kynisk
statsfinansiert idustri som skal sørge for offentlig/halvoffentlig sysselsetting, samt gi
avkastning til private aktører.

"Ifølge Statistisk sentralbyrås oversikter finnes det ingen andre 
næringer som er så lønnsomme som kommersielle barnevernstjenester."

https://www.irenehov.no/201...
6△ ▽

 • Svar •

V • for 11 timer siden

Spark alle sammen og bygg Barnevernet på nytt.
4△ ▽

 • Svar •

Norge4Nordmenn • for 14 timer siden

Det trengs å gjenta det så ofte som det trengs:

Barnevernet og familieretten bør legges ned og revrurderes slik at barn, far og
familier får samme beskyttelse og rettigheter som mor og staten har hatt de siste
flere tiår.

Begge er en skam og denne saken er toppen av isberget, det kan du vedde på tror
jeg.
4△ ▽

 • Svar •

Scott Johansen • for 12 timer siden

les mer

En barnevernsindustri som er av landets snart 50 offentlige tilsyn som har mulighet
for å bruke politiet som forvaltingsassistenter, og som utnytter denne muligheten for
alt det er verdt.

Barn hentes av politiet og iføres håndjern. Barnets beste?

3△ ▽

 • Svar •

Morten Lund • for 12 timer siden

Hva kan man vente av en organissssjon gjennomsyret av sosialistisk tankegods? 
Skal ikke mer til enn at en av foreldrene stemmer FRP før hjernevaskerne begynner
å spinne. 
Dessverre støttes denne ideologien av 50 prosent av befolkningen.
2△ ▽

 • Svar •

Sondre Sumstad • for 14 timer siden

Hadde et eksperiment på Facebook, der barnevernet var en mulig konsekvens. Jeg
møtte de. Først ei nyutdannet jente. Ringte meg 3 mnd etter bekymringsmelding var
sendt. Spurte om samarbeid, jeg lurte på hvorfor hun ikke hadde vert på
hjemmebesøk. Hun lirer ifra seg "jeg trodde" begynner da og le. Når jeg snakker med
ei i barnevernet som tror. "saken" blir oversendt til ny kommune. Treffer på to eldre
damer, blir klarert som far. Men advart mot og være "anerledes" kunne hende noen
foreldre ikke ville sine barn skulle leke med mine. Farlig bedrift.
2△ ▽

 • Svar •

彼の名前は何ですか？ • for 3 timer siden

Barnevernets problem er at så overveldende mange av de som jobber der selv har
hatt en traumatisk bakgrunn. Som med så mange psykologer dreier det seg mye om
selvterapi, der ens egne opplevelser gir forutinntatthet og særlige vinklinger på hva
de velger å se i hver enkelt sak. Mennesker med slik bakgrunn burde strengt tatt ikke
ha arbeidet med barn, og slett ikke med slike saker, men hvem i all verden klarer på
sikt å arbeide med dette traumatiske hvis det ikke grunnleggende var for å redde
barnet i en selv?!
1△ ▽

 • Svar •

meself • for 14 timer siden

.... og hva var saken? 

⛺

1△ ▽

 • Svar •

Svein E  • for 14 timer siden> meself

Sov videre du. Ingen som tar notis av deg.
2△ ▽

 • Svar •

Aksiomet • for 14 timer siden

Kan dere bare rappe deler av en artikkel sånn helt uten videre?

Her er hele: https://www.dagbladet.no/ny...
1△ ▽

Sure oppgulp • for 14 timer siden

Barnevernet gjør stort sett en god jobb og vil det beste for barna. Av og til glipper det,
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