
Meeqqat pisinnaatitaaffii
inatsit malillugu meeraq 18-iliinissami tungaanut 
meeraavoq  angajoqqaavisalu oqartussaaffiga lu gu, 
 taa maakkaluartoq pingaarutilinnik pisinnaatitaaffeqar-
poq:

•  Angajoqqaanik isumassorneqarlunilu 
 pilersorneqarnissamik pisinnaatitaaffik

• Inunnik isumaginninnerup iluani siunner sor ne qar-
nissamik ikiorserneqarnisamillu pisinnaatitaaffik

• Tusarneqarnissamik pisinnaatitaaffik isuma qar-
poq  sunniuteqaqataanissamik pisinnaatitaaffik – 
imaanngitsoq aalajangiisussaq

•  Angajoqqaaq akuersiseqqaangikkaluarlugu 
 kommunimi  ataatsimiinnermi meeqqap 
 Najorteqarnissaq pisinnaati taaffigaa

•   Meeraq inersimasumik timikkut tarnikkullu 
 annersinneqartussaanngilaq. Najorti er en voksen person, der er  uddannet til at arbej-

de med børn, og har viden om love på børneområdet, 
og om hvordan kommunen arbejder med deres forvalt-
ning. Najortis opgave er at støtte barnet, når det er ud-
sat for hårde livsvilkår. Ved behandlingen af børnenes 
egne sager, skal Najorti sikre at børnenes rettigheder 
bliver overholdt, sikre at børnene bliver hørt og at sags-
behandlingen sker i børnehøjde, således at børnene 
kan forstå det.

Børnenes rettigheder
Ifølge loven er et barn, barn indtil det fylder 18 år.  
Forældrene har ansvar for barnet og kan  bestemme 
over det, uanset det har barnet  vigtige rettigheder 
som:

• Har ret til omsorg og ret til en tilfredsstillende  
levestandard. Det er forældrenes primære  
ansvar at sørge for dette.

• Har ret til vejledning og støtte i forhold til  
social forvaltningens sagsbehandling

• Retten til at blive hørt, betyder at man har  
ret til at  medbestemmelse – det betyder ikke at 
man skal bestemme hvordan afgørelsen bliver

• Barnet har ret til at have en bisidder med  
på kommunens møder, uden forældrenes 
 godkendelse.

Najorti tassaavoq inersimasoq meeq  qa nut tunngasunik 
ilinniagalik, inatsisit meeqqanut tungasut kommunillu 
 ingerlanneqarneranik suleriaasaanillu ilisimasalik. Najor-
tip pisussaaffigivaa meeqqap inuunermini oqimaatsumik 
nalaataqarneranik tapersersuisussaq. Meeqqap sullin-
ne qar nerani pisinnaatitaaffii eqqortumik malinneqarner-
sut isumannaartussaavaa meeqqallu tusaaneqarnissaa 
paasinnittaasaalu qitiutillugu sullinneqarnerani qulak-
keer tussaallugu.

Meeqqanut sullissisunut
Til børneprofessionelle

Du kan rette 

henvendelse til 

MIO på telefon  

34 69 40 eller 

mio@mio.gl

MIO-mut saaf fi-
gin nis sin naa  vu tit 
oqa ra su aat 
3469 40  
ima luun niit  
mio@mio.gl  



Samarbejde med barnet i centrum
Hvis barnets problemer skal løses på bedst mulige 
måde, er det meget vigtigt, at forældrene, kommunen 
og andre instanser der inddrages i sagen, samarbej-
der på bedst muligste vis. Najorti skal sikre, at barnets 
perspektiv og rettighederne bliver overholdt og ikke 
mindst sikre sig, at der fremadrettet er et godt og 
konstruktivt samarbejde mellem forældre, kommunen 
og andre berørte instanser. Det er ikke sådan at 
Najorti skal udpege og finde fejl hos kommunens 
sagsbehandler, andre børneeksperter eller forældrene. 
Men Najorti skal sikre sig, hvis barnet ikke er blevet 
inddraget i sin egen sag, at det barnet ønsker at sige 
bliver hørt, at der oplyses om barnets rettigheder 
samt at barnet bliver inddraget i sin egen sag.

Hvem har brug for en Najorti?
Sagsbehandlingen skal foregå med barnet som det 
vigtigste fokus. Barnet kan ønske at få en Najorti, og 
Najorti udtaler sig på vegne af barnet – ikke forældre-
ne eller pelejeforældrene. Hvis barnet ikke ønsker at få 
en Najorti, kan ønsket om en Najorti blive afslået, hvis 
barnet er for lille og ikke siger så meget eller har et 
handicap, og derfor ikke er i stand til at sige, hvad det 
ønsker sig eller har brug for. 

Najortis opgaver 
• Videregive viden om rettigheder og  muligheder

• Skal hjælpe til, når der tages kontakt  
til  kommunen

• Skal støtte barnet på møderne i   
kommunen og  myndighederne

• Har ansvaret for at barnet forstår, hvad  
der bliver sagt på møderne, at barnet  
forstår hvad aftalerne inkluderer og hvad  
der skal ske fremover

• At sikre at barnet er i fokus i sags- 
behandlingen, og at sikre at  
rettighederne bliver overholdt

Meeraq qitiutillugu suleqatigiinneq:
Meeqqap ajornartorsiutai ajunnginnerpaamik angu sa-
qarfiussappata pingaaruteqarluinnarpoq anga joqqaat, 
kommunimi sulisut allallu suliamut attuumassuteqartut 
suleqatigiilluinnarnissaat. Meeqqap paasinnittaasaanik 
tunngaveqarnissaq pisinnaatitaaffiilu eqquutitinneqar-
nissaat aammalu minnerunngitsumik anga joq qaat 
kommunimilu sullississoq allallu siumut sammisumik 
kingu neqartitsilluarnissamillu suleqatigiilluarnissaq 
Najortip isuma gisassaraa. Imaanngitsoq kommunimi 
sullissisoq, allat meeqqanik ilisimasallit anga joq qaal-
luunniit kukkunersiussallugit kisiannili mee raq suliami 
akuutinneqanngippat oqaatigiumasai pisinaataaffiilu 
ilaatinneqarnissaanik isumannaarinnittoq.

Kiap Najorti atorfissaqartippaa?
Meeraq qitiutilluinnarlugu sullinneqarneqassaaq. 
Meeqqap nam mineq Najorteqarnissani kissaatigissa-
vaa, tassaallunilu meeq qap oqaaseqartartua – anga-
joqqaajunngitsut imaluunniit angajoq qaarsiaan ngit sut. 
Najortissamik itigartitsiso qar sin naa voq meeraq piu-
manngippat, meeraq mikivallaarluni oqaaseqarpian-
ngippat imaluunniit mee raq innarluuteqarnini pissuti-
galugu kissaati gisaminik pisariaqartitaminilluunniit 
oqaa ti gin nis sinnaan ngippat. 

Najortip atuuffissaa
• Pisinnaatitaaffinnik periarfissanillu  ilisimatitsineq

• Kommunimut attaveqarnermi ikiuissaaq

• Kommunimi pisortaqarfinnilu ataatsimiinnerni 
meeqqamut  tapersersuissaaq

• Ataatsimeeqatigiinnermi oqaatigineqartut,  
isumaqatigiissutit susoqassaneralu meeqqap  
paasinninnissaanik isumaginnittoq

• Meeqqap sullinneqarnerani qitiutinneqarluni 
 pisinnaatitaaffiilu naapertuuttumik eqquutinne-
qarnerinik nakkutiginnittoq


