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Mål: Å bli god på nivå 0



Læringsmål
• Hva er en undring eller bekymring – er det bare en 

magefølelse?
• Hvordan konkretisere en undring? 
• Hvordan kan vi kartlegge og finne ut av?
• Hvordan kan handlingsveilederen hjelpe oss?
• Hvordan tar vi opp uro? 



Tegn og signaler 
som vekker uro



Uro – en udefinerbar følelse
• kunnskap/fakta
• erfaringer
• følelser (sinne, irritasjon)
• ansvar/skyld/samvittighet 



Tradisjonelt har vi stolt mer på vår 
faglige kunnskap og erfaringer enn vår 

subjektive følelse i en situasjon 

Din subjektive følelse er allikevel et viktig 
verktøy  



• 410 000 norske barn (37 prosent) med én eller to 
foreldre med psykiske lidelser (FHI, 2011)

• 90 000 barn (8 prosent) hadde minst én forelder 
som misbrukte alkohol

» Av disse barna hadde 290 000 (27 prosent) 
foreldre med psykiske lidelser eller et 
alkoholmisbruk som var så alvorlig at det 
hadde tydelige konsekvenser for 
familiefungeringen. 

• 135 000 barn (12 prosent) hadde foreldre med 
klart alvorlige psykiske lidelser og alkoholmisbruk



Godt dokumenterte 
konsekvenser

• Omsorgssvikt, mishandling og seksuelle overgrep har 
betydelige konsekvenser for utvikling og fungering som 
varer ut voksenlivet

» Ref.: Dean et al., 2010; Gilbert et al., 2012;McLaughlin et al., 
2012; Norman et al., 2012; Ranning et al., 2015; Ranning et 
al., 2016; Seidman et al., 2013; Varese et al., 2012

• Omsorgssvikt leder til forringet kognitiv utvikling med 
konsekvenser som varer ut voksenlivet

» Ref.: Geoffroy et al., 2016; Hedges et al., 2011; Nikulina & 
Widom, 2013; Noll et al., 2010; Pechtel et al., 2011; Romano 
et at., 2016



”Det var en stor lettelse å forstå at jeg ikke 
trenger å ha rett, eller å kunne legge frem et 
definert problem, for å kunne ta opp en 
bekymring for et barn. Det er nok at jeg 
legger frem min uro, og at jeg ber foreldrene 
om hjelp til å hjelpe barnet deres. ”



Svake tegn

• Hva er svake tegn for deg?
• Hva er uro for deg?
• Er bekymring større enn uro?



Hvem kan hjelpe Jesper?



... Og hvem ser Johanne?





”Jeg beklager overfor deg som hadde det vondt hjemme, i 
klassen eller på skolen. Du som gikk gjennom skoledagen med en 
klump i magen.

En klump vi voksne ikke så. En klump du forsøkte å skjule, enten ved å 
være ekstremt urolig eller ekstra stille og usynlig. Jeg beklager at jeg 
ikke forstod at det kunne ligge noe mer bak adferden din.

Da jeg var rektor visste jeg ikke at adferden din kunne være et 
symptom på en vond barndom. Jeg visste ikke at elever som var sinte, 
kunne være utsatt for vold i hjemmet. Eller at elever som var stille og 
usynlige, kanskje opplevde seg selv som verdiløse.”



”Jeg beklager til deg som kom inn på mitt kontor, ofte gråtende eller 
skrikende. Sammen med deg kom gjerne en lærer eller assistent, som var 
synlig irritert, sint eller fortvilet fordi du hadde vært urolig, utagerende eller 
obstanasig, og forstyrret undervisningen.
Jeg så voksne som opplevde seg maktesløse, som manglet kompetanse, og 
som ikke håndterte situasjonen til det beste for deg. Det samme gjaldt meg 
som rektor. Jeg så at du ikke hadde det godt, og jeg så at mine egne ansatte 
ikke hadde det godt. Vi var maktesløse og uvitende, og du var den som led 
under vår manglende handlingskompetanse.
I dag vet jeg heldigvis mer. Etter å ha jobbet med barn og oppvekst i 30 år, har 
etterpåklokskapen slått inn for fullt.”

HELENE KLØCKER, Rådgiver fag- og tiltaksutvikling Stine Sofies Stiftelse



Hva styrer deg?

• Tanker
• Følelser
• Handlinger



Hvilke svake tegn har du sett?

• Tenk på et barn/elev/kollega/ person som 
du er urolig for, og som du ikke vet hva du 

skal gjøre med/har forsøkt å hjelpe.
• Fortell til skulderpartner



• Tegn og signaler er en usikker måte å 
fange opp barns risiko. Prediksjonsverdien
er lav 

– (Reinar et al., 2018 – Folkehelseinstituttet)

• Kunnskap om risikofaktorer gir bedre 
prediksjon enn barnets symptomer 

– (Kvello, 2015)



Vi må ha kunnskap om de 
virkeligheter som finnes
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https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/BLD/Rapporter/2013/du_ser_det_ikke.pdf



Risikosituasjoner
1) skadelig omsorg
2) vold og overgrep
3) emosjonell utilgjengelighet/fjernhet hos foresatte
4) alkohol og rus under graviditet
5) foresatte med psykisk lidelse eller rusmisbruk 
6)utviklingsvansker som ikke blir forstått og hjulpet
7) skadelig psykososialt miljø i barnehage og skole
8) skadelige strukturelle betingelser (mangler i boligforhold, relativ 
fattigdom, multistressende miljø. 



• De fleste barn i risiko viser diffuse og varierte 
symptomer. 

• Det er summen av tegn, symptomer, risiko – og 
beskyttelsesfaktorer – og tiltak som kan gi bedre 
oppdagelse



Motstandskraft – ingen hvilepute
• 85 % av såkalte 

løvetannbarn hadde 
angstlidelser eller led av 
depresjon, hadde lite 
utdanning, somatiske 
plager, mistrivsel, lav 
livskvalitet.

• «Pseudo-resiliens» –
dempede symptomer.
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Små barn viser ofte ikke 
symptomer

– Sunt bondevett passer ikke, for det er ikke slik at a) antallet 
av symptomer, b) frekvensen av symptomer, c) intensiteten i 
symptomer, d) varigheten i symptomer, forteller om hvor 
alvorlig årsaken til dem er. Det betyr at det ikke er en regel 
om at de mest utsatte sped- og småbarn viser alarmerende 
symptomer (det gjør i langt større grad hos eldre barn)

– ref: Øyvind Kvello NTNU, foredrag 2018



(… forts.)
• Den store faren er at fagfolk – som 

allmennbefolkningen, antar at alvorlige årsaker 
skal lede til mange, alarmerende og langvarige 
symptomer……

• ….. men under halvparten av de mest 
risikoutsatte barn (44 %) viser alarmerende 
symptomer

» Ref.: Bogat et al., 2006; Sayfan et al., 2008



Økt risiko for utvikling av psykiske 
lidelser

• Eksempler på vansker som vises første leveår som kan femdoble 
risikoen for senere utvikling av psykiske lidelser: 
– søvnvansker (mer om det debuterer etter 6-månedersalder enn tidligere 

debut)
– problemer med å ta til seg ernæring
– vansker med å regulere følelsene (la seg trøste/regulere ned)
– oppmerksomhetsvansker
– lite kommunikasjonsiver (lydproduksjon + psykomotoriske 

spontanbevegelser og interesse for å imitere)
» Ref.: Ammitzbøll et al., 2017



Arbeid med 
handlingsveileder 

nivå 0



Vi ser på handlingsveilederen



Anne Bitsch
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FYSISK SOSIALT FAGLIGPSYKISK GENERELT

• Anspent eller passiv

• Stille og tilbaketrukken

• Gråter mer enn før

• Søvnregulering

• Vanskelig forhold til mat

• Urolig i kroppen og rastløs

• Hygiene, klær og tannhelse

• Viser tegn til fysisk vold

• Mange fysiske plager  

 (vondt i hodet, magen osv.)

• Virker mer sliten og trett

• Selvskading

• Motorikk – fin/grov

• Utrygg, nedstemt,  

 redd, engstelig eller skremt

• Selvbilde/selvtillit  

 (snakker nedsettende om  

 seg selv eller sine)

• Undertrykt sinne

• Endring av atferd (fysisk, sosial,  

 psykisk, eller faglig art)

• Fravær

• Holder ikke avtaler

• Manglende samarbeidsevne

• Viser uvanlig interesse for

  rus og kriminalitet

• Forteller om en vanskelig

 livssituasjon/hendelse

• Uhensiktsmessig nettbruk

• Vansker med regulering av oppmerksomhet  

 ifht omgivelsene

• Ukritisk i relasjon med andre

• Søker ikke/avviser voksenkontakt/hjelp

• Mer innesluttet, søker lite kontakt med andre barn

• Klenger seg til voksne

• Ekstrem på vakt ift voksne/andre

• Påvirkes lett av uro i omgivelsene

• Mangler nysgjerrighet/interesse for omgivelsene

• Går mye alene/ blir holdt utenfor

• Ute av stand til å etablere/ opprettholde kontakt

• Aggressive i konflikt, ofte/ gjentagende i konflikt

• Overdrevent sosiale og tilpasningsvillige

• Apatisk

• Lyver – overdriver

• Stille/snakker ikke

• Problemer  

 med konsentrasjon

• Problemer  

 med innlæringen

• Språkvansker (endring)

SIGNALER PÅ MISTRIVSEL - BARN OG UNGE

Observasjonspunkter å være oppmerksom på hos barn/unge som vekker uro/bekymring
Ha fokus på det du faktisk ser og hører (ikke årsak eller tolkninger)

Husk at ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep skal melding sendes barnevernet.

VED MISTANKE OM VOLD/OVERGREP SKAL SAKEN MELDES DIREKTE TIL BARNEVERNTJENESTEN, SE EGEN RUTINE.





VÆR OPPMERKSOM GRUNN TIL BEGYMRING

Dette er et verktøy som kan hjelpe deg med å avklare din bekymring knyttet til foresatte til et barn 
du har kjennskap til gjennom ditt arbeid. Skalaen er et arbeids- verktøy som viser hva du kan 
fokusere på hvis foresattes adferd gjør deg bekymret for et barn eller en ungdom. Ved hjelp av 
bekymringsskalaen kan du i samarbeid med leder/kollega gi en klarere vurdering av situasjonen. 
Det er viktig å huske på at subjektive vurderinger kun gir et øyeblikksbilde. En familie kan være i 

en belastende situasjon som kan gi utslag i adferd som vekker bekymring. Tidlig involvering av 
foresatte i en undring er derfor veldig viktig.

Skalaen er et internt verktøy som skal hjelpe deg til å utføre best mulig skjønn.

BEKYMRINGSSKALA VEDRØRENDE FORESATTE

B T I   S I R D A L

Familier med generelt 
god trivsel

• Omsorgen fra foresatte er god.

• Foresatte søker rådgiving dersom  

 barnet i en periode de ikke trives.

• Foresatte søker hjelp ved å   

 kontakte lege, helsesøster,   

 barnehagen, skolen eller liknende

• Foresatte har uregelmessig fremmøte.

• Foresatte lar være å delta på møter og   

 arrangementer.

• Foresatte slutter å overholde avtaler, melder  

 avbud i siste liten eller kommer med ulike  

 forklaringer på hvorfor de ikke kan delta på  

 møter og annet som arrangeres.

• Endret fysisk og psykisk omsorgsevne.

Den fysiske fremtoningen endres:

• Hyppig sykdom

• Lukt av alkohol

• Manglende  situasjonsfornemmelse

• Ustelt og likegyldig til egen fremtoning

Foresatte preges av:

• Irritasjon

• Isolasjon

• Usikkerhet

• Sårbarhet

• Nervøsitet

• Engstelse

• Redusert fysisk og psykisk omsorgsevne

• Omsorgen fra foresatte mangler helt.

• Ulike tiltak er utprøvd uten forventede resultater.

• Foresatte møter opp ruset.

• Mistanke om vold enten mot en forelder eller  

 mot barnet selv eller ved mistanke om seksuelt  

 misbruk.

Familier med 
redusert trivsel

Signaler hos foresatte 
med egne vansker

Signaler hos foresatte der 
barnevern/politi skal varsles



Uro-
Sonene
RBUP Øst/Sør
”Ta opp uro”





Å konkretisere uro 



Konkret beskrivelse av atferd

Det du kan se 
og det du kan høre



Tidlig og åpent samarbeid

«I dag har Nina virket sliten. Hun har villet sitte på 
fanget mitt flere ganger. Hun har lekt litt med de 
andre, men ikke slik hun pleier. Flere ganger har 
hun gått ut av leken, kommet til meg og bedt om 
smokken sin. Slik har jeg ikke sett henne før. Hva 
tenker du?»
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1 2 3

 FORSLAG TIL HJELP FOR Å STRUKTURERE BEKYMRINGEN INNEN ENKELTE OMRÅDER:

Ta utgangspunkt i all dokumentasjon som foreligger 
(f. eks undringsnotat, undringssamtale barn/unge/foreldre 
og evt. annen informasjon relatert til saken).

Definering av bekymring bør alltid gjøres i 
samarbeid med annen kollega.

Bekymringen skal være konkret. 
Hva er du/dere bekymret for?

HVORDAN LAGE EN KONKRET BEKYMRING

VED MISTANKE OM VOLD/OVERGREP SKAL SAKEN MELDES DIREKTE TIL BARNEVERNTJENESTEN, SE EGEN RUTINE.

Hva er du oppmerksom på/bekymret for (kryss av): BEKYMRING: (er du usikker, ta kontakt med en kollega, leder eller hjenestene).

MOTORIKK

SOSIALE FORHOLD

HJEMMEFORHOLD

SPRÅK

KONSENTRASJON/ OPPMERKSOMHET

 TRIVSEL

FAGVANSKER ANNET:
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1

2

3

4

5

1

2

3

Hva VET du om bekymringen og den aktuelle saken?

Hva kan være årsaker til en slik bekymring rent generelt?

Er det forhold i barnehagen/skolen som påvirker bekymringen?

Vet du om forhold rundt barnet ellers som påvirker bekymringen?

Hva sier fagmiljøene om årsaker til en slik bekymring?

Reflekter sammen med en kollega, det fungerer som regel bedre enn å reflektere alene.

Reflekter rundt årsaker uten å konkludere.

Forslag til tiltak, skaff deg oversikt over hva som kan iverksettes av tiltak før møtet.

FØR MØTET MED BARNET/UNGDOMMEN OG ELLER FORESATTE 
BØR DU HA REFLEKTERT OVER FØLGENDE: HVORDAN KAN EN REFLEKTERE RUNDT BEKYMRING?

REFLEKSJONER RUNDT BEKYMRING

Ved gjennomgang av dokumentasjon fra undringsprosessen (Nivå 0) i handlingsveilederen, jobbes det ut en bekymring. 
Denne skal være konkret og basert på hva du har sett og hva du har hørt. Husk: Du skal ikke konkludere!

VED MISTANKE OM VOLD/OVERGREP SKAL SAKEN MELDES DIREKTE TIL BARNEVERNTJENESTEN, SE EGEN RUTINE.





Rutine for

• Systematisk observasjon
• Dokumentasjon av vedvarende tegn og 

signaler



For å øke vår evne til å fange opp 
tegn og signaler bør vi også bruke 

systematiske 
kartleggingsverktøy 

Hvilke verktøy har dere?



http://www.sdqinfo.com/



https://rop.no/kartleggingsverktoey/scl-10/



Våre barrierer 



Uro som kasteball



De vanligste barrierene

1) Redd for å ta feil
2) Lite sted, alle kjenner alle
3) Redd for å såre, skade
4) Redd for å miste tillit, får den aldri igjen? 
5) Usikre på hvordan gå frem



Hva om jeg mister relasjonen?

• Hva er en relasjon?
– En god relasjon = å tørre å være oppriktig, det betyr ikke at vi alltid har 

harmoni?

• Hva skal relasjonen brukes til?

• Hva er relasjonsbrudd? Om du mister relasjonen, hadde du den 
egentlig?

Anne-Kristin 48



UTFORDRINGER
Å være profesjonell 

- Og å være nabo, slekt, venn, bekjent

Påvirker våre vurderinger. Kan føre til at:
•bevisst eller ubevisst håper at bekymringen ikke stemmer, 
•er redd for å ta feil, feilaktig beskylde noen 
•frykter at barnet/familien flytter, bytter skole
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Utfordrende situasjoner, 
egne triggere og gamle 

spøkelser
• når vårt temperament og egne erfaringer preger reaksjonene våre 
• når rot, stress, kjeft, støynivå, avvisning, sinne, gråt trigger noe i oss



Rydde i egen uro
• I det øyeblikket Gunn fikk vite at 

Henrik sin far er innlagt for 
behandling for sin rusavhengighet, 
ble mange ulike tanker og følelser 
aktivert i henne. Hun opplevde 
plutselig at egne erfaringer, 
følelser og moral overskygget for 
fagkunnskapen og profesjonen. 

https://www.blogg-borgestadklinikken.com/2019/05/02/er-det-kunnskap-folelser-eller-moral-som-styrer-meg/



Hvilke dilemmaer bør vi passe på?



Tolkning versus 
beskrivelse 



Nrk.no Sol, snart seks
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https://tv.nrk.no/serie/sol-snart-seks/MSUS15000815/sesong-1/episode-8



«Vi i barnehagen opplever Arne som 
aggressiv. Han er i ferd med å falle utenfor 
sosialt. Vi er urolige for hvordan det skal gå 
med Arne hvis vi ikke setter inn tiltak.»



• «Vi i barnehagen har den siste tiden gjort flere 
erfaringer med at Arne plutselig blir sint når mange 
barn leker sammen. Han kan slå, kaste sand eller leker 
på de andre, og det ender ofte med at både Arne og 
andre barn kommer gråtende til oss voksne. Det er 
spesielt når vi er ute, og barna holder på i lekehuset at 
dette skjer. De andre barna har begynt å trekke seg 
unna Arne, og holde ham utenfor leken. Jeg er urolig 
for hvordan dette skal gå, hvis vi ikke lykkes med å snu 
utviklingen og hjelpe Arne til å finne sin plass i leken.»  

•



• Lat 
• Må på do hver gang det skal ryddes
• Blir ikke med på fysisk anstrengende aktiviteter
• Velger minste motstands vei 

• Konsentrasjonsvansker 
• Gjør oppgaven i 5 min – blir så sittende og se ut av 

vinduet
• Forlater oppgaven, vandrer rundt i rommet
• Fullfører ikke oppgaver 





Å ta opp uro 



Kan systemet 
bli en barriere?
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KONTAKT OG INFORMASJON 
OM FORMÅL

FRI FORTELLING OG UTDYPING

OPPSUMMERING OG AVSLUTNING

Om barnet/ungdommen har 
fortalt noe som gir grunn til 
bekymring

Om ingenting har kommet frem

1. Forklar hvorfor dere skal snakke sammen

2. Fortell om observasjonen(ene), hva du undres over

3. Etterspør hva som ligger bak adferden/endringen (motorisk, sosialt, språklig, konsentrasjon/oppmerksomhet trivsel, faglig eller annet).

1. Konkret oppsummering av samtalens innhold

2. Takk for samtalen og ros til barnet/ungdommen

1. Oppfordre til fri fortelling, bruk åpne spørsmål. (Hva tenker du om...? Hvorfor tror du det er slik...? –spørsmål som har flere mulige svaralternativer)

2. Sørg for å være en aktiv lytter (Vær oppmerksom, vis at du er konsentrert om det som sies, spør om mer informasjon, gjenta og oppsummer for å være sikker på at du forstår rett)

3. Bruk gjerne informert gjetning. (hvis det skjedde tror jeg at du...., Kan det være sånn at...?, Jeg vil gjette på at du mener...)

4. Hold et opplevelsesfokus (Hva var det som faktisk skjedde?, Fortell mer om dette... Hvordan opplevde du...?)

• Plan for hva som skjer videre:

  - Hva skal skje?

  - Hvem skal involveres?

• Når skal det skje?

• Tilby hjelp og støtte, ikke lov noe du ikke kan stå for.

• Avslutt med dagligdagse temaer

• Åpne opp for en ny samtale

• Ta nytt initiativ etter noen dager

VED MISTANKE OM VOLD/OVERGREP SKAL SAKEN MELDES DIREKTE TIL BARNEVERNTJENESTEN, SE EGEN RUTINE.

 UNDRINGSSAMTALER MED BARN - SAMTALEMAL 

NB: Viktig at den som gjennomfører samtalen har nødvendig kompetanse og god relasjon til barnet.  



En enkel samtaleoppskrift
1. Åpne og si noe hyggelig

2. Èn bekymring/observasjon i jeg-form
3. Kan du hjelpe meg å forstå? Fortell! 

4. Konkrete spørsmål
5. Gjenta med innlevelse

6. Bekrefte følelser
7. Oppsummere og lukke



Hvordan gir 
vi barn lyst 
til å snakke 
mer?
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• Barn forteller 
sjelden spontant 
og fritt om rus, vold 
og overgrep

Anne-Kristin Imenes KoRus-SØR64



üSette ord på følelser
üAlle spørreordene, 
üunntatt ”hvorfor”

üKonkrete spørsmål 
üom det barnet har 

üsagt eller vist
üVente



ØVELSE

1. Presenter din uro 
med konkret 
eksempel

2. Øv på å stille  
konkrete spørsmål 
til det barnet 
forteller 

"Mamma og 
pappa kranglet 
i går, og pappa 
kastet et 
glass”
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1

2

Undringssamtale – en samtale med foreldre/fore- satte når man blir 
oppmerksom/bekymret for et barn eller omgivelsene rundt barnet.

Denne samtalen holdes så raskt som mulig etter at oppmerksomheten 
er oppstått.

Fokus på tidlig dialog og involvering.

Forslag til struktur:

• Gjennomføres så tidlig som mulig

• Fordi saker er ulike blir denne samtalen ofte ulik fra sak til sak. Her blir skjønn viktig. Samtalen kan være en  
 planlagt og innkalt samtale, den kan også være kort, uformell, ved henting/levering, på telefon.

• Undringen bør være konkret (hva er det som faktisk er sett, hørt, observert,.....)

• Skal være en samtale hvor personalet ikke har er en «fasit» eller holdning til hvordan saken er, men en  
 undrende samtale (Hva kan det skyldes at...?)

• Skal være en samtale hvor personalet raskt kommer til saken, forteller kort om det de undrer seg over, og  
 spør foreldrene om hva de tenker om dette

1. Velkommen

2. Kort om bakgrunn for samtalen

3. Be foreldrene om innspill på hva de tenker om det de hører

4. Utforsk sammen med foreldrene hva observasjonen bunner i

5. Bli enige om mål og vurderingstidspunkt (Hva vil vi se? Når?)

6. Bli enige om hva som gjøres i første omgang

7. Tiltak

Etter en slik samtale holder «stafettholderen» (den som har gjennomført samtalen) tak i  
oppmerksomheten/bekymringen.

Er det ikke grunn til videre oppmerksomhet avsluttes saken.

UNDRINGSSAMTALER MED FORESATTE - SAMTALEMAL 

https://www.btilister.no/sirdal/



Uro-øvelse med 1A-1B/2A-2C 

• A – tar opp uroen
• B – mottaker
• C - observatør



I snitt tar det mer enn 17 år før et barn 
velger å fortelle om overgrep

– manglende begrepsapparat 
– skjønte ikke
– frykt for ikke å bli trodd
– skyldfølelse 
– unngåelse

» (Steine, Winje, Nordhus, Milde mfl., 2017).



Barn og unge må også tilføres 
kompetanse



Vonde ting skjer. Vonde ting finnes.
Vi må ta initiativ til å snakke med barna om at det 

finnes.
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Tema kropp, grenser, 
vold og overgrep 

Øvelse: 
Hvordan kan fortellingen brukes i 
barnehagen?
Hva trenger vi å gjøre for å kunne 
bruke slike fortellinger?



Anne-Kristin Imenes KoRus-SØR 73



Når vi ikke får svar…
Når vi ikke har tid…

• Vit a jeg tenker på deg
• Vit at jeg tror på deg
• Vit at jeg undrer meg

• Jeg gir ikke opp
• Jeg prøver igjen

• Jeg vil samarbeide med deg
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Mange barn får det 
ikke bedre etter at de 

har fortalt



• Ting må gjøres i samarbeid med 
barnet og i en rekkefølge som 
hele tiden gjør det trygt for barnet. 



Samarbeid med barnet

•Hva kan jeg si?
•Hva må jeg ikke si? Hvorfor? Hva vil skje da, om det blir 

kjent?
•Hva er det beste som kan skje?
•Hva er det verste som kan skje?

•Hvordan tror du mamma/pappa vil reagere?
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Barnesamtalenwww.jegser.no



Mestrings- og støttefokus, 
ikke bare bekymringsfokus

https://www.nrk.no/spesial/_dusameg-1.13591521



Følg oss på nett:

www.korus-sor.no

Facebook.com/Korussor


