Tverrfaglig samarbeid for barn og unge i
aldersgruppen 0 – 23 år
- en veileder for ledere og ansatte
23.september 2013
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Visjon
Barn og unge i Rælingen kommune skal møte ansatte som
tenker og jobber tverrfaglig for å sikre best mulig
oppvekstsvilkår for den enkelte.

Rett hjelp- på rett sted- til rett tid
Det du gjør, gjør det helt
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Innledning
Denne veilederen gjelder for alle enheter og avdelinger som arbeider med barn og unge i
Rælingen kommune. Den gjelder også for de ikke-kommunale barnehagene. Disse enhetene
og avdelingene må ha høy faglig kompetanse, en faglig felles plattform for samarbeid og
klare rutiner.
En av de viktigste faktorene for å sikre barn og unge tidlig hjelp er tverrfaglig samarbeid og
samhandling mellom avdelinger som arbeider med barn og unge i kommunen.
Tverrfaglig samarbeid og samhandling innebærer at fagområdene deler informasjon og
kunnskap, og deretter samhandler rundt tiltak for barnet eller ungdommen.
Tverrfaglig samarbeid er viktig verktøy som skal benyttes når de ordinære tiltakene innenfor
et tjenesteområde ikke er tilstrekkelig for barn eller ungdom man er bekymret for.
Et felles verdigrunnlag er viktig i det tverrfaglige arbeidet for barn og unge i Rælingen
kommune, og det forutsettes at Rælingen kommunes verdigrunnlag «respekt for
enkeltmennesket, ansvarlighet og redelighet» legges til grunn for arbeidet.
Veilederen revideres årlig i SafiRutvalget.

Rælingen kommune, 23.09.2013

Eivind Glemmestad
rådmann

4

1. SafiR- modellen
Rælingen kommune har siden 2006 hatt en struktur for tverrfaglig samarbeid beskrevet i egen
modell - SafiR-modellen.
SafiR står for Samordning av forebyggende arbeid for barn og unge i Rælingen.
Modellen tar utgangspunkt i at ansatte som samarbeider med barn og unge skal ha sin praksis
forankret i et felles verdigrunnlag. Videre legges det vekt på å oppnå en bevisstgjøring i
forhold til og en felles forståelse av begrepet forebygging.
SafiR- modellen samordner tverrfaglig samarbeid (TFS) i Rælingen kommune slik at det
 styrker barn og unges oppvekstmiljø
 virker forebyggende for fysiske, psykiske og sosiale problemer
 virker kriminalitetsforebyggende
Styringsgruppa

Leder av SafiRutvalget

Sekretær i SafiRutvalget

SafiRutvalget

Arbeidsinnsatsen er rettet mot alle barn og
ungdommer før det har oppstått problemer, knyttet til
brede og generelle forebyggende tiltak.

Primærforebyggende

Arbeidet er rettet mot grupper eller personer i
risikogruppen. Målet med arbeidsinnsatsen er å oppnå

endring gjennom å minske eller forhindre videreutvikling
av de definerte problemene.

Sekundærforebyggende

Arbeidet rettes mot det enkelte barn/ungdom med
alvorlige problemer for å motvirke følgene av allerede
eksisterende problemer og hindre en videreutvikling.

Tertiær
forebyggende

Styringsgruppa etablerer de overordnede rammene for SafiR hvor målsetting og
satsingsområder ses i sammenheng med kommuneplan og kommunens gjeldende
handlingsprogram (HP).
Styringsgruppa sørger for at informasjonsutveksling skjer horisontalt og vertikalt.
Styringsgruppen i SafiR består av rådmannsgruppa, ordfører, lensmann, leder av Safirutvalget
og kulturkonsulent barn og unge/idrettskonsulent..
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SafiRutvalgets representanter representerer bredden av de kommunale tjenestene som
arbeider med barn og unge i kommunen: rektor for barneskole, rektor for ungdomsskole,
barnehageleder, politiførstebetjent, enhetsleder familie og helse, representant for avdeling for
psykisk helse og rus, kultursjef og kulturkonsulent barn og unge/idrettskonsulent.

Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS)
En av de viktigste faktorene for å sikre barn og unge tidlig hjelp er tverrfaglig samarbeid og
samhandling mellom avdelinger som arbeider med barn og unge i kommunen.
Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) handler om at flere arbeider sammen på tvers av
fagprofesjoner med felles oppgaver og mål, og blir den metoden eller arbeidsformen som
benyttes for å nå felles mål.
I kommunen er det tverrfaglig samarbeid på ulike nivåer og i ulike arenaer. Kommunens
verktøy for å sikre et samordnet og koordinert hjelpeapparat, er viktige virkemidler for at
målgruppene skal lykkes på sine viktigste samfunnsarenaer. Disse verktøyene kan enten være
i form av felles prosedyrer som ligger i kommunens kvalitetssystem eller formelt og uformelt
samarbeid på ulike arenaer.

”Gjennom tverrfaglig samarbeid har vi som mål å
oppnå såkalte synergieffekter, at tiltakene
forsterker hverandre gjensidig, slik at den samlede
effekt blir større enn summen av resultatene for
hvert enkelt tiltak isolert sett”
(Lauvås og Lauvås 2004)

Tverrfaglig samarbeid er viktig verktøy som skal benyttes når de ordinære tiltakene innenfor
et tjenesteområde ikke er tilstrekkelig for barn eller ungdom man er bekymret for.
Det tverrfaglige samarbeidet utøves mellom:
 Barnehager/skoler
 Helsetjenesten (hjemmebaserte tjenester, psykisk helse/rus, fysio-ergoterapitjenesten,
forebyggende helsetjenester, tjenestekontoret for helse og omsorgstjenester)
 Barnevernstjenesten
 Flyktninge og inkluderingstjenesten
 Pedagogisk avdeling med PPT, spesialpedagoger og logoped
 Foresatte
 Andre aktuelle samarbeidspartnere (for eksempel Politi, BUP, HAB)
Forutsetningen for et godt samarbeid er et felles verdigrunnlag. Rælingen kommunes
verdigrunnlag er respekt for enkeltmennesket, ansvarlighet og redelighet.
Dette innebærer blant annet at vi er lydhøre for andres behov og andres bidrag, at vi er en del
av en organisasjon og vet at det forplikter oss, at vi deler vår kunnskap og viten med andre, at
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vi ikke skjuler noe andre bør få del i og at våre handlinger er motiverte av å nå våre felles
mål.

Formelt og uformelt samarbeid på ulike arenaer


Samarbeids- /serviceavtaler som sier noe om målgruppen og samarbeidsformen,
forventningene til hverandre.



Samarbeidsmøte mellom BUP Nedre Romerike og Rælingen kommune



Kjennskap til hverandres fagområde



Formelle og uformelle møtepunkter



Samsnakking og koordinering

Suksessfaktorer for et godt tverrfaglig samarbeid


Forankring i kommunens planer (SafiR).



Tydelig ledelse og mål for tverrfaglig samarbeid.
Administrasjonen støtter opp om og legger til rette for samarbeid.



Samhandlingskompetanse med kunnskap og trygghet i eget fagfelt. Kunnskap om
organisasjonen og kunnskap og forståelse for andres fagområde. Felles kompetanse
om brukerorientering, helhetsforståelse, problemløsningsevne, samarbeidsevne,
fleksibilitet og omstillingsevne.



Rolleavklaring i forhold til egen rolle og forståelse for andres roller i det tverrfaglige
samarbeidet og at deltakerne ser dette som en del av en helhet. Hver enkelt deltaker
må oppleve samarbeidet som nyttig og meningsfylt. Fagavdelingene må se at det er
bruk for hverandres kompetanse på tvers.

For å få til et godt tverrfaglig samarbeid må ansatte som jobber med barn og unge og
deres familier ha kunnskap om følgende:
•
•

•
•
•

Kjennskap til samarbeidspartnere i kommunen
Kjennskap til ansvarsområder for samarbeidspartnere for å få innsikt i de ulike
enheters muligheter for å nå målsettingen om tverrfaglig samarbeid
Kunnskap om formål for tverrfaglighet og forebygging
Kunnskap om friskfaktorer og risikofaktorer
Kjennskap til prosedyrene for tverrfaglige møter mellom barnehager/skoler og
barnevern, PPT og forebyggende helsetjenester og andre aktuelle prosedyrer.
Prosedyrer og vedlegg finnes i Kvalitetslosen.(3. Administrative dokumenter og rutiner →
SafiR)

•
•

Veileder for ledere og ansatte.
Informasjonsbrosjyre til foresatte.
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Prosedyrer og vedlegg i Kvalitetslosen


Individuell plan del 1, 2 og 3



Bruk av ansvarsgruppemøter



Tverrfaglige møter (TFM) mellom barnehager/skoler/barnevern/PPT og forebyggende
helsetjenester



Hvordan møte barn med spesielle behov



Når du er bekymret for et barn



Plan for overgang barnehage – skole



Plan for overgang barneskole – ungdomsskole



Plan for overgang ungdomsskole – videregående skole



Fravær i barnehager og skoler – en praktisk og faglig veileder



Handlingsplan mot vold i nære relasjoner



Rammeplan for alternativ organisering av spesialpedagogiske og sosialpedagogiske
tiltak for barn og unge med sosiale og emosjonelle vansker

Lovverket
Det foreligger mange lover og forskrifter som pålegger offentlige organer å samarbeide for å
sørge for at barn og unge har gode oppvekstsvilkår.
Den viktigste bestemmelsen står i forvaltningsloven § 11 som slår fast at alle offentlige
organer har råd og veiledningsplikt overfor parter og andre interesserte. I dette ligger det en
overordnet plikt til å samarbeide og ivareta borgeres behov og rettigheter i forhold til
offentlige tjenester. Plikten må tilpasses hver enkelt sak i forhold til behovet som foreligger.
Denne bestemmelsen favner alle offentlige organer og gjelder enten barnet er i skolen, i
helsetjenesten eller i barnehagen.
I barnehageloven kapittel 6 slås det fast en tilsvarende plikt for barnehagepersonell.
I opplæringsloven kapittel 15 slås det fast at forvaltningsloven gjelder for offentlige skoler.
Videre presiseres det en plikt til å gi opplysninger til nav, helsetjenesten og
barnevernstjenesten ved behov. Disse reglene skal forstås slik at det foreligger en plikt for
ansatte i skolene å være oppmerksom på forhold av betydning for barnets livssituasjon og
samarbeide for å løse disse.
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I helsepersonelloven kapittel 6 pålegges helsepersonell en opplysningsplikt til andre i
helsespørsmål. I dette ligger det en plikt til å drøfte og samarbeide for å kunne løse
helsespørsmål, uavhengig av hvor helsepersonellet arbeider.
I barnevernloven § 3-2 slås det fast at barnevernstjenesten skal medvirke til at barns interesser
også ivaretas av andre offentlige organer.
Offentlige organer som jobber med barn og unge har taushetsplikt. Hovedbestemmelsene om
taushetsplikt finner man i forvaltningsloven §§ 13-13e, men det finnes også
taushetspliktbestemmelser i andre lover. Innholdsmessig sier de stort sett det samme. I
utgangspunktet må man, på bakgrunn av disse reglene, be om samtykke fra foresatte eller den
det gjelder for å kunne drøfte saker på tvers.
Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å melde om bekymring til barnevernet.
En viktig unntaksbestemmelse finner man i forvaltningsloven § 13b første ledd nr. 5 som sier
at et forvaltningsorgan kan snakke sammen uhindret av taushetsplikt hvis det setter organet i
bedre stand til å løse sine oppgaver.

2. Tverrfaglige møter
Tverrfaglige møter er et viktig verktøy i det tverrfaglige samarbeidet. Prosedyre for møtene er
forankret i SafiR-modellen og er et av de verktøyene som kommunen har for brukere med
særskilte behov. Alle definerte representanter skal prioritere disse møtene. Det er nødvendig
for å sikre kontinuitet og opprettholde kontakten mellom fagavdelingene.
Den enkelte fagavdeling er bundet til eget lovverk og hver enkelt fagperson er bundet av
taushetsplikt jfr. eget lovverk.
Den enkelte barnehage og skole skal ha et forum hvor utfordringer/bekymringer kan tas opp
til tverrfaglig diskusjon. Skole og barnehage kan ta opp saken anonymt eller med samtykke.
Informasjonsutveksling krever samtykke fra den det gjelder. Foresatte skal være informert om
dette forumet.
Alle barnehager og skoler i Rælingen kommune gjennomfører regelmessig tverrfaglige møter.
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Prosedyre for tverrfaglig møte (TFM) mellom barnehager/skoler og barnevern, PPT og
forebyggende helsetjenester finner du i Kvalitetslosen.

I prosedyren finner du beskrivelse av


Formål



Omfang (herunder representanter)



Ansvar



Aktivitet/beskrivelse



Vedlegg



Kompetanse



Hjemmel

Her finner du også skjemaene (vedlegg) som brukes i forbindelse med møtene:


Samtykkeskjema



Huskeliste for gjennomføring av møtet
o Forberedelser
o Rammer
o Kommunikasjonsstrategier



Når foresatte deltar i TFM



Liste over forslag til faglige temaer til drøfting



Evalueringsskjema TFM
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Formålet med det tverrfaglige møtet
De tverrfaglige møtene (TFM) skal legge til rette for rask og riktig hjelp og å veilede videre i
systemet. Det skal også være et forum for fagutvikling gjennom diskusjon og utveksling av
kompetanse og erfaring. Samarbeidspartnere blir nærmere kjent med hverandre og den
enkeltes arbeid, lovverk og hvor ulike faglige temaer kan drøftes etc.
Målet med det tverrfaglige samarbeidet er å løse saker vi bekymrer oss for på tidligst mulig
tidspunkt og lavest mulig nivå.
Et viktig utgangspunkt for samarbeid er å ha løpende dialog med foresatte, da foresatte er de
nærmeste til å kjenne sitt barns behov.
Folkehelsearbeidet har som mål å bidra til trygge og helsefremmende oppvekstsvilkår, tidlig
intervensjon og god folkehelse.
Tverrfaglige møter i barnehager og skoler er basert på Rælingen kommunes verdigrunnlag
med respekt for enkeltmennesket, ansvarlighet og redelighet.

Saker i det tverrfaglige møtet
Bekymringssaker
Bekymringssaker er saker hvor det er behov for tverrfaglig kompetanse utover det tjenestene
kan løse internt. Bekymringen kan være knyttet til barn og unges psykososiale utvikling,
læring, helse- og omsorgsmessige situasjoner.
Bekymringer vurderes på følgende måte:
- Hva har du sett og hørt?
- Hva er det med saken som gjør deg bekymret?
- Hvor lenge har du vært bekymret?
Hvis du vurderer dette som alvorlig tas saken opp i tverrfaglig møte.
Noen saker må meldes direkte til barnevern og politi, jf. meldepliktbestemmelser.
Aktuelle problemstillinger
Dersom det ikke er aktuelle saker til drøfting i det tverrfaglige møtet skal deltakerne drøfte
aktuelle problemstillinger. Dette gjøres fordi deltakerne skal bli bedre kjent med hverandre,
de øvriges fagområde og roller. Temaer til diskusjoner kan være:
- Forventninger til det tverrfaglige møtet (TFM) og til hverandre
- Presentasjon av tjenestene, slik at alle blir bedre kjent med hverandres rolle og
lovverk.
- Taushetsplikten – til hinder for samarbeid?
- Aktuelle samarbeidsprosjekter – status og oppfølging. Et eksempel kan være Fravær i
barnehager og skoler.
- Når vi er bekymret for et barn – hva gjør vi?
- SafiR-modellen.
- Aktuelle temaer som omhandler barn og unge.
- Tips om faglitteratur. Hva er vi opptatt av?
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3. Eksisterende tilbud
HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN:
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge mellom 0
og 23 år som har kontakt med alle familier med barn og ungdom. Tjenesten skal være et
lavterskeltilbud. Utgangspunktet for helsestasjons- og skolehelsetjenestens helsefremmende
og forebyggende oppgaver, er at hovedansvaret først og fremst ligger hos den enkelte og
foresatte. Helsesøsters oppgave er å støtte opp under dette ansvaret i samarbeid med den
enkelte og familien. Det er ansatt psykolog i tjenesten som kartlegger og følger opp med
samtaler før eventuell videre henvisning til spesialisthelsetjenesten.
Kontakt:
Fjerdingby og Løvenstadtunet helsestasjoner. Helsesøster er tilgjengelig med faste dager på
alle skoler. Psykolog kontaktes gjennom helsesøster.
HFU – helsestasjon for ungdom:
Helsestasjon for ungdom er et tilbud hvor man kan få råd og veiledning av helsesøster og lege
når det gjelder:
 samliv og seksualitet
 prevensjon, svangerskap og abort
 kjønnssykdommer, HIV/Aids
 spiseproblemer
 livsstil
 rusmidler
 familieproblemer
 skoletretthet
 depresjon, angst og andre ting man lurer på
Kontakt:
Åpen uten timeavtale på Løvenstadtunet helsestasjon hver onsdag kl. 1600 – 1900.
PA – pedagogisk avdeling
Avdelingen har spesialpedagoger til barnehagene, logoped og PPT.
PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans og er regulert i opplæringsloven § 5.
De jobber i forhold til barn og unge som ikke har forventet progresjon i utviklingen, eller ikke
får tilstrekkelig utbytte av den ordinære opplæringen. PP-tjenesten skal også jobbe systemisk i
forhold til skoleutvikling og kompetanseheving i både barnehager og skoler. Alle barnehager
og skoler i Rælingen har en fast kontaktperson som de kan samarbeide med i forhold til disse
problemstillingene.
Kontakt:
Skoler og barnehager henviser direkte. Foresatte eller barnet selv etter fylte 15 år kan ta
direkte kontakt. Foreldre kan få konsultasjonssamtale for å drøfte spørsmål rundt barn/unge.
BVT – barnevernstjenesten
Barneverntjenesten arbeider etter lov om barneverntjenester. Lovens formål er å sikre at barn
og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp
og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.
Barneverntjenesten står til tjeneste med:
 rådgivning til foreldre og samarbeidspartnere
 deltar i kommunens generelle forebyggende arbeid
 forebyggende tiltak i hjemmet
 omsorgstiltak som fosterhjem og institusjonsopphold
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Kontakt:
Kontaktes direkte ved bekymring. Alle kan sende bekymringsmelding til barnevernet.
THO - Tjenestekontoret for helse og omsorg
Tjenestekontoret for helse og omsorg er en nyopprettet enhet fra 01.09.2013, som mottar og
behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester. Enheten består av 10,8 årsverk med
bred tverrfaglig kompetanse og omlag 110 oppdragstakere. Tjenestene støttekontakt,
avlastning, BPA og omsorgslønn administreres og driftes i enheten. Et innsatsteam jobber
med tverrfaglig rehabilitering etter utskrivelse fra sykehus/rehabiliteringsavdeling, eller som
forebyggende tiltak for å fortsette å kunne bo i eget hjem. Tjenestekontoret for helse og
omsorg innehar rollen som koordinerende enhet i Rælingen kommune. Som koordinerende
enhet har enheten blant annet følgende ansvarsområder:
 ha overordnet oversikt over rehabiliteringsvirksomheten i kommunen og kjennskap til
tilbud og tjenester fra 2 – og 3 linjetjenesten
 være kontaktledd mot spesialisthelsetjenesten på systemnivå og i forhold til
enkeltbrukere
 videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet i kommunen
 utvikle og kvalitetssikre rutiner for utarbeidelse av individuelle planer
 være veileder for tverrfaglig personale i utarbeidelse av individuelle planer
Kontakt:
Søknadsskjema finner du på kommunens hjemmeside eller ved henvendelse til
Tjenestekontoret for helse- og omsorg
FASTLEGEN:
Formålet med fastlegeordningen er å bedre kvaliteten i allmennlegetjenesten ved at alle som
ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i
Norge har krav på fastlege. Fastlegen er en del av kommunes primærhelsetjeneste og skal
samarbeide med avdelinger i kommunen rundt forhold som påvirker barn og ungdoms
hverdag.
Kontakt:
Alle er tildelt en fastlege. Barn under 16 år har som oftest samme fastlege som en av
foreldrene. Fastlegen kontaktes for timeavtale.
BUP – barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Rælingen kommune har faste samarbeidsmøter hver 6 uke med Nedre Romerike barne- og
ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP). Hensikten med møtene er å opprette bredere
kontakt/samarbeid med kommunen rundt vanskelige og sammensatte saker.
Det skal fokuseres på barn og unges psykiske helse og oppvekstsvilkår og helhetlig arbeid
rundt brukerne i vanskelige og sammensatte saker.
Kontakt:
Enhetsleder familie og helse er koordinator for disse møtene. Det er faste representanter i
møtet, og partene fremmer saker med samtykke til drøftinger.
FRISKLIV:
Rælingen kommune har Friskliv Rælingen som er et tilbud for den som ønsker hjelp til
et mer aktivt liv og/eller livsstilsendring i et støttende miljø (tilbud på dagtid for voksne på
Løvenstadtunet, tilbud for barn på ettermiddager).
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Frisklivresept fra fastlege innebærer:
 helsesamtale
 motivasjonssamtale.
 enkel og lystbetont fysisk aktivitet.
 kostholdsveiledning /
 røykesluttkurs
Friskliv drives av fysioterapeuter og helsesøstre.
Viktige elementer: fysisk aktivitet - sosialt miljø, naturopplevelse – bevegelsesglede,
trivsel – kultur, nettverksbygging – humør. ” Det vi ikke greier alene, greier vi kanskje
sammen? ”
Friskliv Rælingen har også et eget tilbud til barn og unge
 tilpasset aktivitet hver uke ledet av fysioterapeuter
 kostholdsveiledning individuelt og i gruppe
 samtale individuelt og i gruppe om livsstilsendring
 kontakt med andre i samme situasjon
Det er et krav at barnet må ha med seg en av sine foresatte som må delta i aktivitetene
sammen med barnet.
Kontakt:
For mer informasjon: Frisklivskoordinator tlf.: 64 80 24 29 / 48167656 eventuelt fastlege /
fysioterapeut.
ART grupper - Agression Replacement Training
Barnevernstjenesten tilbyr ART grupper med egne ART trenere. Det er også en ART trener
tilknyttet en av kommunens ungdomsskoler. Programmet er en gruppebasert strukturert
pedagogisk opplæringsmetode som har vist seg å være et effektivt redskap i forebygging,
reduksjon og erstatning av aggressiv atferd hos barn og ungdom.
Kontakt:
Barnevernstjenesten kan kontaktes.
ICDP: International Child Development program
Dette er et forebyggende og gruppebasert sensitiviseringsprogram for foreldre. Et
foreldreveiledningstilbud for alle foreldre som har barn i alderen 0-18 år. Gjennom
programmet kan foreldre møtes i grupper for å utveksle erfaringer og reflektere over egen
omsorgspraksis. Det har til hensikt å styrke samspillet mellom foreldre og barn på en positiv
måte, slik at en kan forebygge utvikling av vansker på et senere tidspunkt. Målsettingen er at
den enkelte mor eller far skal finne trygghet og bekreftelse på at de er gode foreldre ved å bli
bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Det gis ingen oppskrift, men hjelp til å finne sine
egne løsninger.
Programmet er videreutviklet og tilpasset ulike målgrupper som kan ha særskilte utfordringer
knyttet til foreldrerollen. Dette kan være familier med minoritetsbakgrunn og/eller familier
som mottar hjelp fra barnevernet.
Kontakt:
I vår kommune er det Flyktninge- og inkluderingstjenesten som initierer til utvikling av
grupper, i tett samarbeid med barnevernstjenesten.
Det tilbys, gjennom kommunens kurs og opplæringskatalog, et introduksjonskurs for
enheter/avdelinger som ønsker mer kompetanse.
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SMIL – Styrket mestring i livet
Et tilbud til barn/ungdom som opplever å ha foreldre som sliter psykisk og/ eller opplever
foreldre som ruser seg.
Barna opplever at det er fint å komme sammen og lære litt om følelser og treffe andre i
samme situasjon som dem selv.
Forskning viser at samtalegrupper for barn og unge har god effekt på deres evne til å mestre
utfordringene de møter i hverdagen, styrke deres identitet og selvfølelse.
Grupper blir satt sammen av barn på 4.-7.trinn og ungdom på 8. – 10. trinn. Mer informasjon
om det praktiske vil bli gitt. Gruppeledere vil være våre to psykologer i forebyggende
helsetjeneste, en helsesøster og en barnevernspedagog.
Gruppen går over 10 ganger.
Kontakt:
Det er forebyggende helsetjenester som er gruppeansvarlig. Kontakt helsesøster på
helsestasjon eller skolehelsesøster for mer informasjon.
Barn/ungdom kan selv ta kontakt med helsesøster på sin skole.
GODT SAMLIV:
Godt samliv er et gratis samlivskurs utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Hensikten med tiltaket er å befeste og styrke parforholdene blant nybakte foreldre, samt å
forebygge flest mulig samlivsbrudd hvor barn er involvert. Det at to blir til tre byr på store
forandringer og utfordringer i hverdagen og parforholdet. Kurset kan gi støtte og inspirasjon i
denne travle perioden.
Kontakt:
Fjerdingby- og Løvenstadtunet helsestasjoner.
BARN MED TO HJEM:
Tilbud om samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd. Det er forebyggende
helsetjenester og helsesøster på skolen som gir tilbud om samtalegruppe. Det samarbeides tett
med PPT og Barnevern om gruppeledelse.
Kontakt: Det er forebyggende helsetjenester som er gruppeansvarlig. Kontakt helsesøster på
helsestasjon eller skolehelsesøster for mer informasjon.
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4. Opplæring i tverrfaglig samarbeid og tverrfaglige møter
Enheter og avdelinger som arbeider med barn og unge, må ha høy faglig kompetanse, en
faglig felles plattform for samarbeidet og klare rutiner. Vi er opptatt av å identifisere barn
med spesielle behov tidlig. Ved styrket kompetanse om hverandres fagområde og lovverk kan
det legges til rette for gode arbeidsmetoder og tilnærmingsstrategier.
 Den enkelte avdeling/enhet er ansvarlig for at alle medarbeidere er kjent med SafiR og
kommunens tverrfaglige samarbeidssystem.
 Faste representanter i tverrfaglig møte må være faglig oppdatert.

Se Rælingen kommunes kurs og opplæringskatalog.
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5. Lover, forskrifter og sentrale meldinger


St. meld. nr. 47 Samhandlingsreformen
http://www.regjeringen.no/pages/2206374/PDFS/STM200820090047000DDDPDFS.pdf



















Veileder: Taushetsplikt og samhandling i
kommunalt arbeid for barn - ungdom – familier
http://www.ks.no/Global/Taushetsplikt.pdf
Forvaltningsloven
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
Helse- og omsorgstjenesteloven
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html
Opplæringsloven
http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html
Pasient- og brukerrettighetsloven
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html
Arbeids- og velferdsforvaltningsloven
http://www.lovdata.no/all/hl-20060616-020.html
Helsepersonelloven
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html
Psykisk helsevernlov
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-062.html
Barnevernloven
http://www.lovdata.no/all/nl-19920717-100.html
Folkehelseloven
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html
Forskrift om habilitering og rehabilitering
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20111216-1256.html
Forskrift om Individuell plan
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20041223-1837.html
Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenesten
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030627-0792.html
Barnehageloven
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
Miljørettet helsevern i barnehager og skoler
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-19951201-0928.html
Spesialisthelsetjenesteloven
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-061.html
Taushetsplikt etter forvaltningsloven og/eller særlovgivningen
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