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INNLEDNING 
 
Foresatte har ansvar for barnets omsorg og oppfostring. Ansatte i kommunen som jobber med barn 

og unge representerer tjenester som bistår familiene. Foresatte og ansatte skal sammen jobbe aktivt 

for å legge til rette for trivsel og positiv utvikling der barnets/ ungdommens beste og folkehelse er i 

fokus. Barnet/ ungdommen skal høres og etter vurdering ta aktivt del i samarbeidet. 

 

Forebygge mer for å reparere mindre 

Eidsvoll kommune gjennomfører årlig brukerundersøkelsene: Elevundersøkelsen 

(Utdanningsdirektoratet) og Ungdata (NOVA og KoRus-Øst). I tillegg vektlegges Folkehelseprofilen 

(Folkehelseinstituttet) i kartleggingen av barn og unges livssituasjon. Resultatene av undersøkelsene 

brukes i kommunens planarbeid for å møte aktuelle behov og forebygge uønsket utvikling.  

Nøkkeltallene viser at barn og unge har flere og sammensatte utfordringer. I folkehelseprofilen 

nevnes spesielt viktigheten av å følge opp barn fra utsatte familier. Håndboka «I FORKANT» beskriver 

kommunens strukturerte og systematiserte tverrfaglige samarbeid. Et slikt effektivt forebyggende 

arbeid på universelt-, gruppe- og individnivå gir stor gevinst, både for den enkelte og for samfunnet 

som helhet.  

Folkehelseprofilen for 2018 viser en befolkningsvekst på 2,5 %, som er betydelig høyere enn landet 

for øvrig.  For å møte et økende behov for tjenester og tiltak må kommunens ressurser utnyttes mest 

mulig effektivt og fleksibelt. Brukerne må sikres helhet og sammenheng i tjenestetilbudet, og 

tiltakene ytes fra laveste effektive nivå.  

Håndbokens intensjon er å styrke det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge gjennom felles 

holdning, kunnskap og handling. Fokus er tidlig identifisering og rask iverksetting av tiltak. 

Håndboken gir en god oversikt over det psykososiale og det psykiske helsearbeidet for barn og unge i 

Eidsvoll.  

Håndboken er utarbeidet som et hjelpemiddel og et verktøy i det forebyggende tverrfaglige 
samarbeidet, og delt inn i 9 kapitler: 

Kap 1.0 Definisjoner 
Kap 2.0 Frisk- og risikofaktorer 
Kap 3.0 Møtevirksomhet rundt barn og unge  
Kap 4.0 Samtykkeerklæring 
Kap 5.0 Prosedyrer og metode 
Kap 6.0 Forebyggende tverrfaglige team  
Kap 7.0 Kommunale tjenestetilbud 
Kap 8.0 Samarbeidende instanser 
Kap 9.0 Informasjon om håndboka «I FORKANT»   
 
 



4 
I FORKANT. Håndbok i tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge 

Utarbeidet av virksomhetene Familiens hus, Barnehage og Skole 2016 
                                                                       Revidert utgave 2018           

1.0 DEFINISJONER  

 

1.1 Tverrfaglig samarbeid 
 
Tverrfaglig samarbeid er en arbeidsform som innebærer at flere yrkesgrupper arbeider sammen på 
tvers av faggrensene og tilstreber en helhetlig tilnærming for å nå et felles mål. Resultatet forventes 
å bli bedre enn om hver og en løste sin del av oppgaven for seg.  
I tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge ses den enkeltes utfordringer i sammenheng, og i 
fellesskap legges det til rette for et helhetlig opplegg. 
 

 

1.2 Forebyggende arbeid 
 
Forebyggende arbeid er hjemlet i virksomhetenes lovgrunnlag. 
 
Forebyggende arbeid er et systematisk arbeid som utføres med mål om å fremme fysisk og psykisk 
helse, og utjevne sosiale forskjeller.  
 
Med forebyggende arbeid i denne håndboka vektlegges: 
Tidlig identifisering av psykiske, fysiske og sosiale utfordringer og rask iverksetting av tiltak for barn, 
unge og gravide. 
 
Den overordnede prosedyren for dette arbeidet er kap 5.1 Prosedyre ved bekymringer. 
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2.0 FRISK – OG RISIKOFAKTORER 
 

 

FRISKFAKTORER 
 

RISIKOFAKTORER 

 
Individuelle: 

 God selvfølelse  

 Gode sosiale ferdigheter 

 God fysisk og psykisk helse 

 Lett temperament 

 Høy IQ 

 Selvstendig, opplever å kunne styre 
viktige deler i livet sitt. 

 Mestringsopplevelse 

 Kreativ 

 God impulskontroll 

 Empatisk, vennlig, hyggelig, omgjengelig 

 Opplevelse av sammenheng 
 
 

 

 For tidlig fødte, fødselsskader 

 Barn med medfødt eller ervervet 
funksjonsnedsettelse 

 Barn med lav IQ 

 ”Barn med tilpasningsvansker og 
krevende temperament” 

 Barn/unge med utagerende atferd, 
begynnende rusproblemer 

 Manglende tro på egne ferdigheter og 
mestring 

 Ruseksponering i svangerskapet 

 
Foresatte/ nær familie: 

 Varme og støttende 

 Deltakelse og interesse for barnet 

 Klare definerte grenser  

 Barnets oppfattelse av familien som 
positiv  

 Godt sosialt nettverk og støtte 

 Minst en fortrolig voksenperson 
 

 

 Foreldre med rus-, psykiske - og fysiske 
helseproblemer 

 Manglende relasjon mellom foreldre og 
barn 

 Høyt konfliktnivå i hjemmet - skilsmisse 

 Vold og overgrep 

 Lav sosioøkonomisk status  

 Etniske minoriteter/ flyktninger 

 Flytter ofte 
 
 

 
Skole og barnehage: 

 God relasjon til ansatte i barnehagene 
og i skolene 

 Godt vennskap 

 Godt klasse- og læringsmiljø 

 Inkluderende miljø 

 Opplevelse av mestring og inkludering 

 

 Lav sosial kompetanse 

 Ikke venner 

 Faglige vansker 

 Sjenerte/tilbaketrukket 

 Skolefravær 

 Barn/unge med utagerende atferd, 
begynnende rusproblemer 

 Mobbing 
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Hva skal jeg se etter? 
 

 
Barnet: 

 Barnets relasjon til voksne / foresatte 

 Barnets samspill med andre barn, 
lekeevne og sosial kompetanse 

 Atferd (stille, sjenert, utagerende) 

 Humør 

 Almenntilstand (trøtt/uopplagt) 

 Konsentrasjon / utholdenhet 

 Lekser 

 Faglig nivå 

 Fravær  

 Begrepsutvikling 

 Grov/finmotorikk 

 Høyde/vekt 

 Hygiene 
 

 

 
Foreldrefunksjon: 

 Realistisk oppfatning og forventninger av 
eget barn? 

 Positivt engasjert 

 Empati med barnet, handler det adekvat 
ifht sorg, utfordringer? 

 Prioritere barnets behov? 

 Evne til å bære egen frustrasjon/smerte 
uten å måtte avreagere på barnet – 
frustrasjonstoleranse? 

 Samarbeidet? Møter foresatte til 
samtaler og felles aktiviteter? 

 Familiesituasjon (sykdom, rus, kriser etc) 
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3.0 MØTEVIRKSOMHET RUNDT BARN OG UNGE  
 
 

1. Foresattesamtale: 
Rutinemessige samtaler i den enkelte avdeling. 
 

2. Samarbeidsmøte:  
a. Møtetypen som skal brukes der det er utfordringer rundt et barn, der de som jobber 

rundt trenger å samsnakke.  
b. Barnet har ikke IP, eller koordinator.  
c. Den avdeling som er mest i kontakt med barnet innkaller de som arbeider direkte 

rundt barnet, samt foreldre. Det bør vurderes om barnet skal være med.  
d. Hjelpeinstanser utenfra kan innkalles for å gi råd til gruppa for veien videre, uten at 

de samme instanser trenger å være inne i samarbeidet fast.  
e. De som innkaller, skriver referat.  
f. Møtehyppighet er ikke fastsatt annet enn at det er møter nok for å løse problemet.  
 

Hvis disse møtene ikke sørger for at barnet får den bistanden den trenger, må punkt 2 og 3 

vurderes.  

3. Instansmøte:  
a. Møtetypen som skal brukes der det er behov for å drøfte hvilke avdelinger som skal 

være inne videre, hvem skal ha ansvar, økonomiske drøftinger rundt 
kostnadsfordeling, samt i tilfeller der en avdeling trenger å vite hva andre avdelinger 
kan tilby. Dette for å forhindre at man lover noe på vegne av andre avdelinger.  

b. Foreldre/barn skal ikke delta i disse møtene. Foreldre skal skjermes for diskusjoner 
mellom avdelinger om hvem som skal bidra i saken. 

c. Foreldre/barn skal samtykke til slike møter, enten muntlig(må journalføres) eller 
skriftlig. I særlige tilfeller, hvor det er nødvendig å skåne barnet/foreldrene for å ikke 
forverre sin psykiske helse, kan det vurderes at det ikke kreves samtykke. Dette må 
da skriftlig begrunnes. 

d. Drøftingene og konklusjonene må dokumenteres.  
e. Foreldre skal motta informasjon om konklusjonene, men skal ikke ha informasjon om 

drøftingene underveis i møtet.  
 

4. Ansvarsgruppemøte: 
a. Hensikten er å sikre et tverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinerte 

tjenestene der deltakere er fastere forpliktet enn om de ulike instansene kun 
kontaktes ved behov (samarbeidsmøter). Dersom det er innvilget individuell 
plan/koordinator er det naturlig å opprette ansvarsgruppemøter.  

b. De som deltar i ansvarsgruppen er de som har mest kontakt med barnet. Det 
anbefales ikke at gruppen er for stor, men heller består av en kjerne av de som 
arbeider nærmest barnet, og andre etater innkalles ved behov. Foreldrene deltar 
alltid.  

c. Det er koordinator som innkaller til ansvarsgruppemøtene og som skriver referat 
(enten i IP eller i vanlig referatform). Dersom det ikke er IP/koordinator, er det den 
instansen som arbeider nærmest barnet som utnevner en ansvarlig for gruppen.  

d. Hovedfokus i møtet er dagens status og fremtidige tiltak. 
e. Ansvarsgruppemøter gjennomføres minimum 1 gang i året.  
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EIDSVOLL KOMMUNE 
 

4.0 SAMTYKKEERKLÆRING  
 
Denne samtykkeerklæringen er tosidig. 
 
 
 
 
Lovbestemmelser om taushetsplikt: 
 

 Forvaltningsloven § 13 

 Helsepersonelloven § 21                  

 Barnevernloven § 6-7                           

 Opplæringsloven § 15-1                            

 Barnehageloven § 20 
 
 
Unntak fra taushetsplikt.  
Opplysningsplikt inntrer når det er nødvendig for å redde liv og helse: 
 

 Politiloven § 24  

 Helsepersonelloven §§31, 32,33  

 Barnevernloven § 6-4. 

 Opplæringsloven §§ 15-3, 15-4 

 Barnehageloven §§ 21, 22 
 
 
 
Min koordinator/ kontaktperson kan bare utveksle informasjon om meg og min sak dersom jeg har 
gitt samtykke til det, jfr Pasient og brukerrettighetsloven § 3-6.  
Samtykke skal være informert. Jeg og de benevnte instansene får kopi. 
 
Et informert samtykke innebærer at jeg: 

 Har fått informasjon om hvilke opplysninger som skal utveksles. 

 Vet hvordan opplysningene skal brukes og konsekvensen av dette. 

 Er kjent med at det ikke skal utveksles flere opplysninger enn det som er nødvendig. 

 Er kjent med at jeg kan nekte at opplysninger om spesielle forhold utveksles, eller at spesielle 

fagmiljø eller enkeltpersoner får bestemte opplysninger. 

 Er kjent med de konsekvenser som begrensninger på informasjon kan ha for de tjenestene 

jeg trenger. 
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EIDSVOLL KOMMUNE 

Jeg samtykker til at min kontaktperson (navn):___________________________________________  
utveksler nødvendig informasjon i aktuell problemstilling/ utfordring med:  
      

□ Mine foreldre/ foresatte 
□ Fastlege 
□ Ansatte ved helsestasjonen/ skolehelsetjenesten 
□ Spesialisthelsetjenesten (BUP, AHUS) spesifiser:_____________________________________ 
□ Annet helsepersonell; spesifiser:_________________________________________________ 
□ Virksomheten Helse og bistand v/Vurderingsteamet 
□ Virksomheten Helse og bistand v/ Rus og psykisk helse 
□ Virksomheten Helse og bistand v/ Ambulerende miljøarbeid 
□ Virksomheten Helse og bistand v/ Folkehelse 
□ Virksomheten Helse og bistand v/ Aktivitet og bistand  
□ Virksomheten helse og bistand v /Avlastning 
□ Hjemmebaserte tjenester (Kreftsykepleier) Spesifiser:________________________________ 
□ Barnehage; spesifiser navn:_____________________________________________________ 
□ Skole; spesifiser navn:__________________________________________________________ 
□ PP-tjenesten 
□ PPT/ OT Romerike 
□ Barneverntjenesten i ______________________kommune  
□ NAV 
□  
□  
□ Andre; spesifiser:______________________________________________________________ 

 
 
 
Spesifiser hva som er nødvendig informasjon og hva den skal brukes til her:  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Andre merknader:___________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Gjelder barn:__________________________________________________F:____________________ 
 
Samtykke gjelder fra:____________________________      til:__________________________ 
Jeg kan oppheve samtykke innenfor denne perioden 
 
Dato:_________________ 
 
Min/ foresattes underskrift: __________________________________________________________ 
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5.0 PROSEDYRER OG METODE 

5.1 Prosedyre ved bekymringer 
 

En løpende dialog med foresatte, barn og ungdom er det viktigste utgangspunktet for et godt 

samarbeid. Like viktig er det å ha mot til å ta opp det vi undrer oss over, eller bekymrer oss for.  

 

Hensikt/ omfang 

 Sikre at fast ansatte og vikarer som jobber med barn og unge i Eidsvoll kommune behandler 

saker der vi er bekymret i tråd med denne prosedyren, og løser saker på lavest mulig nivå til 

beste for barn og unge. 

Målgruppe  

 Fast ansatte og vikarer i Eidsvoll kommune som arbeider med barn og unge 0 -18 år. 

Ansvar/ myndighet 

 Den personen uavhengig av stilling, som først får en bekymring i forhold til et barn/ ungdom, 

har ansvar for å ta bekymringen på alvor og bringe den til nærmeste overordnede. 

 Den instans/ avdeling hvor bekymringen oppstår, har ansvar for å innkalle foresatte/ 

ungdommen til en samtale, samt har ansvar for at det lages en forpliktende avtale.  

 Den instans/ avdeling som har ansvaret for oppfølgingen må sørge for at saken bringes 

videre, når det er vurdert behov for det.  
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5.1.1 Bekymringssamtale og handlingsplan  

 
Se kap 2.0: Frisk – og risikofaktorer 
Se kap 4.0: Samtykkeerklæring. 
Se kap 5.1.2: Avtale etter bekymringssamtale/ handlingsplan 
 
 

Trinn 
for 
trinn 

Bekymringens saksgang Konkret vurdering/ handling 

1 Kartlegg bekymringen 
 
Når bekymringen oppstår skal 
du kartlegge, konkretisere og 
dokumentere faktiske 
hendelser  
 
 
 

 Hva vekker din bekymring? 

 Hvor lenge har du vært bekymret? 

 Hva har du selv hørt? 

 Hva skjer? 

 I hvilke situasjoner skjer det? 

 Hvor ofte skjer det? 

 Sjekk ut med andre ansatte om de er bekymret. Kan de se 
sammen med deg? 

 Er det kjente risikofaktorer? 
 
 

2 Orienter nærmeste leder  En bekymring skal ikke bæres alene. Nærmeste leder skal 
informeres.  
 
 

3 Leder har ansvar for:  

 Kartlegging  

 Plan for tiltak. 

 Leder kartlegger sammen med de(n) ansatte. 
 Se kap 2: Frisk – og risikofaktorer. 

 Det vurderes om det er behov for å drøfte bekymringen med 
foresatte/ ungdommen: Avtale etter bekymringssamtale/ 
handlingsplan, kap 5.1.2 

 
 

4 Forberedelse til 
samarbeidsmøte med 
foresatte, og eventuelt 
ungdommen 
 
Foresatte innkalles til 
samarbeidsmøte hvor 
bekymringen konkretisertes 
og tas opp. Skole vurderer om 
det er aktuelt å involvere 
skolehelsetjenesten. 
Det må vurderes om ungdom 
skal innkalles til møte ut i fra 
den enkelte sak; viktig at barn 
og unge blir hørt. 
 

 Hva er målet med samarbeidsmøte? 

 Hva ønsker du å oppnå? 

 Lag en liste på punkter som er viktige å få formidlet, unngå 
uvesentlige ting. 

 Når skal samarbeidsmøtet være? (Unngå rett før helg etc.) 

 Hvor skal samarbeidsmøtet gjennomføres? (Nøytralt, 
hyggelig…) 

 Hvem skal delta? (Ansatte? Hvis ikke ungdommen selv skal 
delta, kan det vurderes om ungdommen skal ha med egen 
talsperson) 

 Hvor lang tid skal settes av? 

 Hvordan sende innkallingen? (Brev, telefon og hva skal man 
skrive?) 

 Husk det er en bekymring og ikke en anklage som skal 
formidles! Tenk gjennom hvordan du skal legge det fram, 
referer til det du har sett/ hørt osv. 
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5 Gjennomføring av 
samarbeidsmøtet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har de ingen bekymring? 

 Vær tydelig på hensikten med samarbeidsmøtet. Vær konkret. 

 Still åpne spørsmål til foresatte/ ungdommen: Har de noen 
tanker om hva dette handler om? 

 LYTTE 

 Gi rom for følelser; som for eksempel sinne og gråt. 

 Er de bekymret? Ønsker de en endring? 

 Hvis JA; - utarbeid avtale og oppfølgingsmøte. 
 
Lag en skriftlig avtale/ handlingsplan sammen med foresatte og 
eventuelt med ungdommen selv: Avtale etter bekymringssamtale/ 
handlingsplan, kap 5.1.2 
 
Dersom foresatte/ ungdommen avviser det du presenterer, er 
uenig eller ikke ønsker samarbeid vedrørende egen situasjon, er 
det viktig å snakke med foresatte om hvilke konsekvenser dette får 
for barnet/ ungdommen og om meldeplikten.  
 
Drøft videre med leder hva som skal gjøres. Meld opp saken i Uro i 
magen, eller vurder bekymringsmelding til barneverntjenesten ut 
fra bekymringens art. 
 

6 Avtale etter samarbeidsmøte; 
handlingsplan 

 Bruk vedlagte mal: Avtale etter bekymringssamtale/ 
handlingsplan, kap 5.1.2, til å fylle ut det som er tatt opp og 
blitt enighet om på møtet. 

 Når det er aktuelt å involvere andre instanser eller tverrfaglige 
team, må det innhentes samtykke: Samtykkeerklæring, kap 4.0 

 

7 Oppfølgingsmøte: 

 Hvem skal være med? 

 Deler alle bekymringen? 
Avtal videre arbeid/ 
handlingsplan 
 
I oppfølgingsmøtet evalueres 
tiltakene i handlingsplanen. 
Dersom tiltakene ikke har ført 
til ønsket endring og den 
bekymringsfulle situasjonen 
vedvarer, skal det vurderes om 
saken drøftes i Uro i magen, 
eller om det skal henvises til 
andre hjelpeinstanser (kap 3, 4 
og 5). 

 Innkall til møte i henhold til avtaleskjema. 

 Oppsummer fra forrige møte 

 Hva tenker foresatte/ ungdommen? Nye innspill? 

 Evaluere handlingsplanen 
 
 

 Når det er aktuelt å involvere andre instanser eller tverrfaglige 
team, må det innhentes samtykke: Samtykkeerklæring, kap 4.0  

 

8 Fører ikke tiltak til ønsket 
endring? 

 Vurder med leder om saken skal drøftes i Uro i magen/ andre 
tverrfaglige team, eller henvise til andre hjelpeinstanser  
(kap 6, 7 og 8). Når det er aktuelt å involvere andre instanser 
eller tverrfaglige team, må det innhentes samtykke:  
Samtykkeerklæring, kap 4.0 
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EIDSVOLL KOMMUNE 

 

5.1.2 Avtale etter bekymringssamtale/ handlingsplan 

Dette skjemaet skal arkiveres i barnets mappe eller journal. 

 

Referat fra samtale vedrørende:________________________________________F:______________ 

Disse deltok i samtalen:  

Navn Instans 

  

  

  

  

 

Tema for samtalen:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Følgende avtale ble inngått: 

Barnet/ ungdommen skal: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Foresatte skal: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________skal: _____________________________________________________  

(Navn på instans) 

 

Dato og klokkeslett for oppfølgingsmøte: ________________________________________________ 

Hvem skal delta: ____________________________________________________________________ 

Underskrift barnet/ 

ungdommen:____________________________________Foresatte:___________________________________ 

________________________________________________________________________                                      

Navn på instans og underskrift av den ansatte  
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5.2 Prosedyre ved skolefravær  
 

 
 
 
Prosedyren skal sikre alle barn i Eidsvoll tidlig oppfølging ved skolefravær. 

 Skolen har ansvar for at fraværsprosedyren årlig gjøres kjent for alle foresatte. 

 Alle utviklingssamtaler mellom kontaktlærer og elev/foresatte har fravær som tema. 
 
Telefonkontakt mellom skole og hjem 

 Foresatte skal varsle alt planlagt og ikke planlagt fravær til skolen. Ikke planlagt fravær som 
sykdom, varsles samme dag og så tidlig som mulig.  

 Når skolen ikke får beskjed, skal kontaktlærer/skole ringe hjem samme dag. 
 
Møter mellom skole og hjem 

 Når en elev, i inneværende skoleår har 10 enkelttimer fravær eller ofte kommer for sent til 
skolen, innkaller kontaktlærer foresatte til et møte. Det informeres om konsekvenser og 
drøftes hvordan forhindre ytterligere fravær. 

 Ved 10 dagers fravær i inneværende skoleår, skal skolen innkalle til et nytt møte mellom 
foresatte, kontaktlærer, rektor/avdelingsleder og skolehelsetjenesten. Foresatte, skolen og 
skolehelsetjenesten vurderer sammen om det er behov for å innkalle PPT. Det må foreligge 
samtykke fra foresatte når det skal samarbeides med andre tjenester. Målet med møtet er å 
bli enige om løsninger/en avtale med videre oppfølging fra både skole og hjemmet.  

 Se kap 2.0 Frisk- og risikofaktorer, kap 5.0 Prosedyrer og kap 4.0 Samtykkeerklæring 

 Etter nye 5 dagers fravær innkaller skolen til et nytt møte med foresatte, der tiltakene 
evalueres og eventuelt nye tiltak drøftes. Aktuelle instanser innkalles i henhold til samtykke.   

 Oppfølgingen fra skolen fortsetter med møter og telefonkontakt en gang i uken så lenge 
barnet ikke er på skolen. 

 All oppfølging skal dokumenteres i skjemaet: Avtale etter bekymringssamtale/ handlingsplan. 
Skjemaet legges i mappen til barnet. 

 Skolen har ansvaret for å innkalle til møter, og foreldrene har et ansvar for å møte. 
 
Ved langvarig fravær 

 Når eleven har langvarig fravær på grunn av sykdom, kan kommunen/fylkeskommunen ha 
plikt til å gi opplæring et annet sted enn på skolen, for eksempel i elevens hjem. 
Opplæringsloven har ingen bestemmelser om opplæring i hjemmet ved sykdom, men ved å 
vurdere om barn og unges rett og plikt til grunnskoleopplæring er tilfredsstillende,kan det 
vurderes  hjemmeundervisning.  

 
Samtykke  

 Når det skal samarbeides med andre instanser må foreldrene underskrive et samtykke. 

 Hvis samtykket ikke underskrives, innkaller skolen til nytt møte med foresatte etter nye 5 
dagers fravær. Dette møtet vil drøfte videre tiltak som kan være melding til 
barneverntjenesten.  

 
Dokumentasjonskrav: 
Telefon anses som godkjent melding fra foresatte. Dersom det er avvik mellom varslet forventet 
fravær og faktisk fravær, må det vurderes om skriftlig dokumentasjon blir nødvendig. 
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5.3 Prosedyre ved overganger 
 

5.3.1 Overgang hjem - barnehage 

 
I henhold til Rammeplan for barnehager skal barnehagen i samarbeid med foreldrene legge til rette 
for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og 
organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til 
personalet og andre barn. For å sikre at så skjer har barnehagene utarbeidet egne prosedyrer/rutiner 
for dette. 
 
 
 
5.3.2 Overgang innad i en barnehage og/eller fra en barnehage til en annen 
 
Overganger skjer også innad i barnehagen eller mellom barnehager. Også her har barnehagene 
utarbeidet egne prosedyrer/rutiner for å sikre at barnas bytte av barnegruppe skjer på en god måte.  
 
 
 
5.3.3 Overgang fra barnehage til skole, og mellom de ulike skolenivåene 
 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg 

overgang mellom barnehage og skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen må ha samtykke 

fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen. 

Etter overgangen fra barnehage til skole er det fremdeles ulike overganger som venter eleven.       

Det er utarbeidet prosedyrer i TQM for overgang barneskole - ungdomsskole og ungdomsskole -  

videregående skole.  

Rutiner for overganger er viktige fordi det: 

-sikrer et helhetlig læringsløp for alle elever 

- sikrer samarbeid og sammenheng i overgangen mellom skoleslag 

- legger til rette for at elever får en trygg og god overgang til ny skole 

- ivaretar foreldres rett til medvirkning 

- sikrer informasjonsflyt mellom skolene 

- sikrer tilrettelegging for elever med ekstra behov for hjelp og støtte, barn med nedsatt 

funksjonsevne og barn som er flerspråklige 

- sikrer at lovverk og forskrifter følges  
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5.4 Prosedyre ved henvisning til BUP, Øvre Romerike 
 
Informasjon om BUP, se kap 8.3  
 
Denne prosedyren gjelder ansatte i Eidsvoll kommune som jobber med barn og unge. 
 
 
Hensikt 
Kvalitetssikre hjelpetilbudet/ behandlingen. 
Oppfølgingen gis fra det mest effektive nivået. 
 
 
Gjennomføring 
Problemstillingen skal være tverrfaglig vurdert før det anbefales henvisning til BUP, Øvre Romerike. 
Lokale tiltak skal være forsøkt før henvisning til BUP og beskrives i «Vedlegg til henvisning til BUP». 

 

Aktuelle drøftingsinstanser: 

 Helsestasjonen/ skolehelsetjenesten 

 PP-tjenesten 

 Barneverntjenesten 

 Ressursgruppe for risikoutsatte familier i svangerskap og småbarnsperioden 

 Uro i magen 

 BRUS (brukerrettet samhandlingsforum) 
 
De nevnte drøftingsinstanser er beskrevet i Håndboka 
 
Dersom lege henviser, ønsker BUP uttalelse fra kommunale tjenester som kjenner barnet. 
Uttalelsen; «Vedlegg til henvisning til BUP» sendes fastlegen innen en uke. 
 
For utfyllende informasjon:  
http://nbup.no/doc/skjema/Bup%20henvisningsskjema%20-%20bokmaal.pdf  
http://nbup.no/doc/skjema/Forklarende%20hjelpetekster%20for%20henvisningsgrunner.pdf  
 
 
 
Referanser 

 Retningslinje for samarbeidet mellom kommunene på Øvre Romerike og 
               Ahus ved BUP, Øvre Romerike. 2013 

 Prioriteringsveileder – psykisk helsevern for barn og unge. Helsedirektoratet 02.11.2015 

 
 

 

http://nbup.no/doc/skjema/Bup%20henvisningsskjema%20-%20bokmaal.pdf
http://nbup.no/doc/skjema/Forklarende%20hjelpetekster%20for%20henvisningsgrunner.pdf
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5.5 Prosedyre og informasjon ved melding til barneverntjenesten 
 

En informasjon fra barneverntjenesten til offentlige meldere:  

Barnehager, skoler, SFO, helsestasjon, PPT, tannleger, politi, fysio, ergo, helse og bistand, 
ambulanse, lege, sykehus, krisesenter etc.  
 

 

 

Når kan, og skal det, sendes melding?  

Ved bekymring for et barn må den som er bekymret gjøre en vurdering om hvorvidt forholdene skal 

meldes, eller om det skal forsøkes tiltak av meldingsinstansen eller at andre aktuelle instanser må 

kobles inn.  

Dersom man er i tvil kan saken drøftes i Uro i magen. Det skjer med navn etter samtykke eller 

anonymt etter at det er vurdert med nærmeste leder. Uro i magen har som har møte hver måned i 

Rådhuset.  Dersom man har en sak så ta kontakt via mail med virksomhetsleder for Familiens Hus, 

som er leder for teamet.  

Det er også mulig å kontakte barnevernleder, stedfortredende barnevernleder eller virksomhetsleder 

Familiens Hus for å drøfte saker anonymt på telefon.  

 

Meldeplikten gjelder enkeltansatte og avdelinger/virksomheter. Det er allikevel slik at i Eidsvoll 

kommune skal meldingen signeres av avdelingsleder/styrer/rektor/leder. Dersom denne ikke 

samtykker i at melding sendes, plikter den ansatte selv å melde bekymring. Det bør da stå i 

meldingen at leder ikke ønsker å signere på meldingen.  

 

MELDING: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skriver i 2014: 

Når en melding til barneverntjenesten kommer fra offentlig melder eller yrkesgrupper med 

profesjonsmessig taushetsplikt skal han eller hun ha foretatt en vurdering som «gir grunn til å tro at 

et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt» jf. 

Barnevernloven § 6-4. 

I disse sakene der melder tenker at barnet blir mishandlet eller lever i alvorlig omsorgssvikt, er det 

ikke et krav at foreldrene er enig i at det sendes bekymringsmelding. Dersom bekymringen gjelder 

om barnet er utsatt for vold/lever i vold i nære relasjoner eller er utsatt for seksuelle overgrep, skal 

ikke foreldrene informeres om at melder sender bekymringsmelding.   

 

Dette betyr at i andre saker enn de alvorlige tilfellene over, må det foreligge enighet med foreldrene 

om at det skal sendes bekymringsmelding til barneverntjenesten. Dersom foreldrene ønsker bistand 

selv, kan barneverntjenesten motta meldingen som en søknad om bistand. Denne søknaden 

behandles på samme måte som en bekymringsmelding rent formelt og saksbehandlingsmessig, men 
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kontakten med foreldrene i slike saker gir bedre grunnlag for å få til hjelpetiltak som kan avhjelpe 

situasjonen.  

 

Offentlige meldere må melde bekymring skriftlig. Dette hindrer ikke at barneverntjenesten kontaktes 

per telefon, men dette må etterfølges av en skriftlig melding. Dersom offentlig melder synes det er 

vanskelig å skriftliggjøre meldingen, kan barneverntjenesten bistå i formuleringen av meldingen og 

melder signerer.  

 

Det bør stå i meldingen om de foresatte er kjent med og enige/uenige i at meldingen sendes.   

 

Når barneverntjenesten mottar meldingen, skal den gjennomgås senest innen en uke. Det skal da 

vurderes om meldingen henlegges, eller om saken skal undersøkes. Dersom barneverntjenesten er i 

tvil om bekymringens omfang, kontaktes du som melder per telefon for avklaring.  

Uansett hva barneverntjenesten kommer frem til, skal du som melder ha en skriftlig tilbakemelding 

om meldingen henlegges eller om forholdene undersøkes.  

 

Uansett om den henlegges eller undersøkes, må ikke melder tenke at nå er barneverntjenesten 

inne, så nå har de ansvaret i saken. Du som melder/meldeinstans må fortsette med arbeidet dere 

allerede har utført og fortsette å forsøke å finne løsninger/avhjelpe barnet. 

 

 

 

UNDERSØKELSE:  

Barneverntjenesten har inntil tre måneder på å undersøke situasjonen, i enkelte tilfeller har 

barneverntjenesten mulighet til å utvide dette med ytterligere tre måneder. Dette gjelder ofte i saker 

der foreldrene nekter at barneverntjenesten kommer inn i familien for å undersøke.  I noen saker kan 

det ta måneder før barneverntjenesten kommer i kontakt med familien.  

I undersøkelsen vil alle aktuelle instanser bli anmodet om opplysninger. Jo raskere opplysningene 

kommer inn igjen til barneverntjenesten, jo raskere kan barnet få hjelp. Disse opplysningene fra alle 

de ulike instansene, «pusles» sammen, og danner grunnlaget for forståelsen for situasjonen til 

barnet. Motstridende opplysninger kan bety at barneverntjenesten må be om nye opplysninger for å 

få avklart situasjonen.  

Barneverntjenesten ønsker ikke at dere sender kopi av svaret dere gir på anmodning om 

opplysninger til foreldrene. Foreldrene får se disse dokumentene hos barneverntjenesten, men ofte 

er en del av hva barneverntjenesten trenger informasjon om knyttet til hvordan foreldrene 

responderer på opplysningene, og at de ikke har kunnet tenkt igjennom eventuelle forklaringer de 

har på ulike punkter som melder er bekymret for.  

Barneverntjenesten kan innhente opplysninger fra alle offentlige kontorer, som er pliktig til å avgi 

opplysninger: jordmor, fødeavdeling, helsestasjon, barnehage, skole, SFO, ergoterapeut, 

fysioterapeut, politi, PST, lege, sykehus, legevakt, tannlege, krisesenter, PPT, flyktningkontor, helse 

og bistand, hjemmesykepleien, BUP, psykologer, ambulanse etc.  

Dette betyr at barneverntjenesten innhenter opplysninger både på barnet og foreldrene, alt 

ettersom hva bekymringen dreier seg om, og hvor alvorlig bekymringen er.  
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Underveis i en undersøkelse er det ikke noe automatikk i at du som melder vet hva som skjer i saken. 

Dersom dere tenker at dere trenger å vite det, for å bedre kunne hjelpe barnet, ta kontakt med 

saksbehandler eller leder i barneverntjenesten. Barneverntjenesten kan, når det vurderes til barnets 

beste, vurdere å informerer de som arbeider rundt barnet slik at de best kan kunne ivareta og hjelpe 

barnet.  

 

Rent teknisk utløser en melding et voldsomt omfang av papirarbeid og prosedyrer som skal følges i 

barneverntjenesten, slik at det er ikke å forvente at fokuset er på dere som meldere. Men ta kontakt, 

så får dere vite det barneverntjenesten kan si så langt. Det siste barneverntjenesten vil er at dere blir 

usikre på hvordan støtte barnet og hjelpe det.  

 

Når undersøkelsen er ferdig skal dere som offentlig melder få et brev med informasjon om 

undersøkelsen ble henlagt (enten fordi det ikke ble funnet grunnlag for tiltak, at tiltakene er 

gjennomført i løpet av undersøkelsen, eller at foreldrene nektet å ta imot tiltak), eller om det er 

igangsatt tiltak (og da hvilke tiltak), eller i de færreste tilfellene at saken vil bli fremmet for 

Fylkesnemnda.  

 

Du som offentlig melder skal melde bekymring selv i en aktiv undersøkelse eller i en tiltakssak, 

dersom det oppstår en ny bekymring.  

 

Når barneverntjenesten henlegger en tiltakssak har ikke barneverntjenesten en plikt til å informere 

melder, eller involverte avdelinger. Barneverntjenesten har allikevel som rutine nå at det skal gis 

informasjon til involverte avdelinger, slik at disse instansene er klar over at barneverntjenesten ikke 

lenger arbeider i familien, og at det må en ny bekymringsmelding til for at barneverntjenesten 

kommer inn i familien igjen.  
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 Nei 
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5.6 VOLDSKORTET: «Vold i nære relasjoner – overgrep»   
       www.eidsvoll.kommune.no    

 

http://www.eidsvoll.kommune.no/


  

22 
I FORKANT. Håndbok i tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge 

Utarbeidet av virksomhetene Familiens hus, Barnehage og Skole 2016 
                                                                                                     Revidert utgave 2018 

 

 



  

23 
I FORKANT. Håndbok i tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge 

Utarbeidet av virksomhetene Familiens hus, Barnehage og Skole 2016 
                                                                                                     Revidert utgave 2018 

 

 

5.7 Prosedyre for forebygging av kjønnslemlestelse 
 
Hensikt: 
Avvergelsesplikt 
Lov om forbud mot kjønnslemlestelse § 2 pålegger  

 helsepersonell 

 ansatte i: 
o barnehage  
o barnevern 
o helse og sosialtjenester  
o skole og SFO 

plikt til å søke å avverge kjønnslemlestelse.  
 
Avvergelsesplikten gjelder i de tilfeller hvor kjønnslemlestelse ikke har funnet sted. Den inntrer når 
vedkommende holder det for mer sannsynlig at jenta vil bli kjønnslemlestet enn at hun ikke vil bli 
det.  
 
 
Ansvar og myndighet 
Alle ansatte som nevnt i punkt 2, uavhengig av stilling, ansettelsesforhold, utdanning eller 

myndighet.  

 
 
Informasjon/kunnskapsgrunnlag 
 

Land med forekomst over 30% Språk 

Burkina Faso Fransk 

Tchad Fransk og arabisk 

Elfenbenskysten Fransk 

Djibouti Fransk 

Egypt Arabisk 

Eritrea Arabisk og engelsk 

Etiopia Fransk 

Gambia Engelsk 

Guinea Fransk 

Guinea – Bissau Engelsk og fransk 

Kenya Engelsk 

Liberia Engelsk 

Mauritania Arabisk 

Sierra Leone Engelsk 

Somalia Arabisk og engelsk 

Sudan Arabisk 
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Informasjon som kan gi grunn til bekymring 
Opplysninger om at jenta sammen med familien skal på en utenlandsreise eller ferie til familiens 
hjemland vil ikke alene være nok til bekymring, men må vurderes sammen med relevant og konkrete 
risikofaktorer som:  

 Jentas mor er kjønnslemlestet. 

 Jenta er tidligere utsatt for alvorlige integritetskrenkende handlinger av slektninger. 

 Nyankomne familier planlegger reise til hjemlandet eller at jenta skal reise alene til 
besteforeldre/andre omsorgspersoner i utland/hjemland.  

 At den ene forelderen ønsker å ta med seg jenta til hjemlandet, men ønsker ikke opplyse den 
gjenværende forelderen om oppholdssted eller varighet av reisen.  

 Jenta selv eller andre gir opplysninger om at hun kan stå i fare for å bli kjønnslemlestet.  

 At foreldrene har begrenset mulighet til å stå imot press fra familie.  

 Foreldrenes holdning til kjønnslemlestelse. 

 Evt. søsken som er kjønnslemlestet.  
Listen er ikke uttømmende og hvert enkelt tilfelle må vurderes for seg.  
 

Gjennomføring 

Trinn Aktivitet, handling, beskrivelse Ansvarlig 

1. Samtale med foreldrene.  
Se «Informasjon som kan gi grunn til bekymring» 

Ansatt 

2. Dersom det vurderes som en risikofamilie, jfr punkter, må 
barneverntjenesten kontaktes per telefon for å kunne iverksette tiltak 
umiddelbart.   

Ansatt/ 
Avdelingsleder 

3.  Samtalen må dokumenteres, og eventuell bekymringsmelding må 
sendes barneverntjenesten.  

Ansatt 

 

Helsestasjonen/ skolehelsetjenesten: 
Jenter fra kulturer der omskjæring er vanlig, skal få tilbud om underlivsundersøkelse ved 
skolestartundersøkelsen, i 5. trinn og på ungdomskolen (8.trinn).  
Se egen prosedyre i TQM for helsestasjonen/ skolehelsetjenesten. 
 

Referanser 

Lov om forbud mot kjønnslemlestelse 
Helsepersonelloven 
Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, 
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom 
Veileder for forebygging av kjønnslemlestelse 
Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse 
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6.0 FOREBYGGENDE TVERRFAGLIGE TEAM 

 

6.1 Ressursgruppe for risikoutsatte familier i svangerskap og 

småbarnsperioden 
 

Mandat 
Gruppas mandat er å ivareta helse- og omsorgstjenestelovens:  
§ 10-3. Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige 
§ 10-6. Innledning til sak etter §§ 10-2 
§ 10-8. Ansvaret for å reise tvangssak 
 

Målgruppe 

 Ansatte i Eidsvoll kommune 
 

Målsetning 

 Ressursgruppe for ansatte i Eidsvoll kommune som jobber med risikoutsatte familier i 
svangerskap og i småbarnsperioden.  

 Samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjeneste der det er aktuelt. 

 Gruppa tilsikter å kunne avdekke og jobbe primært forebyggende, med en minst mulig 
inngripen i barnas og familienes liv. 

 Det gis veiledning på intervensjon og eventuell meldeplikt. 
 

Faste møtedeltakere 

 Helse – og bistand v/  Helse – og bistand v/ avd. Rus og psykisk helse 

 Familiens hus v/ jordmor, helsesøster og barneverntjenesten 

 NAV  

  
Leder for teamet: Helse – og bistand v / avd. Rus og psykisk helse  

 
 
Ansatte i kommunen kan møte opp i gruppa etter avtale, eller melde problemstillinger til ett av 

gruppemedlemmene.  

Saker drøftes med navn etter samtykke, eller anonymt. 

Det er faste møter en dag i måneden. 
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6.2 Uro i magen  
   

 

Mandat 

 Gi råd og veiledning til foresatte og ansatte som jobber med barn og ungdom 
 
Målgruppe 

 Barn, unge og deres familier som trenger råd, veiledning og bistand/ tjenester i kommunen. 

 Ansatte som jobber med barn og unge 

Målsetning 

 Fange opp bekymringer for barn/ unge i risiko og legge til rette for en positiv utvikling. 

 Avklare på små og store bekymringer, råd og veiledning etter avtale, hjelp til kartlegging av 

situasjon og behov og hjelp til kontakt med riktig tjeneste. 

 Foresatte og den som best kjenner barnet i skole/ barnehage deltar på møtet 

Gjennomføring 
 Bekymringssamtaler bør være gjennomført, jfr Avtale etter bekymringssamtale/ 

handlingsplan. NB! Unntak der det er mistanke om vold eller seksuelle overgrep. 

Se kap 6.5 Prosedyre og informasjon ved melding til barneverntjenesten 

 Uro i Magen gjennomføres en gang i måneden i Rådhuset  

 Det settes av 30 minutter til hver sak, og sakene settes opp fortløpende etter hvert som de 
kommer inn.  

 Saker drøftes med navn etter samtykke. Anonym drøfting kan skje etter vurdering med 
nærmeste leder. 

 Den som bringer saken inn skriver notater og fører det inn i barnets journal/mappe, når det 
er drøftet etter samtykke. 
 

Faste møtedeltakere 

 Virksomhetsleder i Familiens hus  

 Barnevernleder   

 Avdelingsleder PP-tjenesten  

 Psykiatrisk sykepleier ved Helsestasjonen 

 BUP  

 
Saker meldes anonymt pr mail til leder av Uro i magen: Virksomhetsleder i Familiens hus. 
 

Av hensyn til personvern lages det ikke arkiv for individsaker i Uro i magen.  
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6.3 BRUS (brukerrettet samhandlingsforum) 

 
 
Mandat 

 Gi råd og veiledning til foresatte og ansatte som jobber med barn og ungdom 
 
Målgruppe 

 Ansatte som jobber med barn og unge 

Gjennomføring 

 Drøfte, finne fram til og beslutte tiltak i konkrete kompliserte pasient- og brukersaker hvor 
det ikke er funnet forsvarlige løsninger i andre team eller tjenester. 

 De ansvarlige for sakene i de respektive tjenestene dokumenterer i egne journalsystem, og 
gir tilbakemelding til pasient og eventuelt foresatte. 

 I alle saker skal det være innhentet samtykke fra foresatte, eventuelt ungdommen selv.  

 Det er møter ca 6 ganger pr år 
 
Faste møtedeltakere 

 Kommunens BUP- kontakt (koordinerer møtene) 

 Teamleder ved BUP 

 Representant fra BUP 

 Virksomhetsleder i Familiens hus 

 Avdelingsleder for Barneverntjenesten 

 Avdelingsleder for PPT 

 Avdelingsleder for Helsestasjon 

 Kommuneoverlegen 

 Vurderingsteamet; saksbehandler for barn med diagnoser 
 
I tillegg innkalles aktuelle som  

 Barnets fastlege 

 Rektor/ barnehagestyrer, og den ansatte ved skolen som har best kjennskap til barnet.    

 Andre aktuelle 

 
Alle instanser, skoler og barnehager kan melde individsaker til BRUS, etter at problemstillingen er 
drøftet i ett eller flere av disse teamene/ instansene: 

 Fastlege 

 IP-møte/ Samarbeidsmøte 

 Skolemøte/ IOP-møte 

 Uro i magen 

 Instansmøter med BUP 

 Ressursgruppe for risikoutsatte familier i svangerskap og småbarnsperioden. 

 Andre tverrfaglige møter 
 

 

Saker til BRUS- teamet meldes muntlig til koordinator for BRUS: Psykiatrisk sykepleier ved 
Helsestasjonen.  Av hensyn til personvern lages det ikke arkiv for individsaker i BRUS. 
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6.4 Kommunalt samhandlingsteam - barn og unge (KST-bu) 

 
 
Mandat: 
 
Virksomhetsledere i Eidsvoll som arbeider med barn og unge, utgjør Kommunalt samhandlingsteam- 
barn og unge, som følger: 
 

 Barnehage 

 Skole 

 Kultur 

 Familiens hus 

 Helse og Bistand 

 NAV 
 
Andre instanser kan bes inn ved behov til enkeltmøter.  
 
 

KST-bu har myndighet og overordnet ansvar for: 
 

 Koordinering og beslutninger i vanskelige saker som ikke kan løses gjennom ordinær 
saksbehandling i avdelingene/virksomhetene. 

 Legge til rette for samarbeid på tvers av virksomheter og ansvarsfordeling i kompliserte 
saker, styringsmyndighet på tvers. 

 Informasjon, rutiner og opplæring på tvers av virksomhetene.  

 Sikre brukermedvirkning på individ- og systemnivå. 

 Sikre fokus på barn og unge i kommunens planverk 

 Felles søknader om kurs, prosjekter, midler etc.  

 Andre områder det er naturlig å samarbeide om (høringer, strategisk kompetansestyring 
osv.) 

 
 
Leder for KST-bu går på omgang. 
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7.0 KOMMUNALE TJENESTETILBUD  

 

7.1 Barnehage 
Barnehage er et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder. 

 
Målsetning 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  
 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 
bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 
diskriminering. 
 
 
Tjenestetilbud 

 Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 
aktiviteter. 

 Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at 
alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

 Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. 

 Det er tilsatt egen kommunal minoritetsspråklig veileder som bistår barnehagene i deres 
arbeid med minoritetsspråklige barn 
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7.2 Grunnskolen 
 

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar 
med denne lova og tilhørende forskrifter. Plikten kan ivaretas  gjennom offentlig 
grunnskoleopplæring eller gjennom annen , tilsvarende opplæring .  
 
Målgruppe 
Grunnskolen er for elever fra 1.trinn – 10.trinn. 
 
Målsetning  
Opplæringslovens  § 1-1, Formålsparagraf, sier:  
«Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda 
og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 
Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som 
respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og 
solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i 
menneskerettane. 
Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår 
felles internasjonale kulturtradisjon. 
Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal 
fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. 
Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og 
for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og 
utforskartrong. 
Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar 
og rett til medverknad. 
Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei 
utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.» 
 
Kommunal målsetning 
Eidsvoll kommune har en framtidsrettet skole med fokus på den enkelte elevs mulighet til å utvikle 
sine ferdigheter for å mestre morgendagens samfunns- og arbeidsliv. 
 

 

7.3 Skolefritidsordningen (SFO) 
SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til 
rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. 
Skolefritidsordningen skal være noe annet enn skole og barnehage. 
 
Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og 
for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er 
begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene. 
Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO. 
 
Kommunens vedtekter for SFO og oversikt over foreldrebetalingen finnes på kommunens nettsider. 
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7.4 Kultur 
 

Musikk – og kulturskoletilbudet er hjemlet i opplæringsloven: 

«Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og 

kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.» 

 

Eidsvoll Kulturskole gir tilbud til tilbud til alle barn i alder 5-20 år. Voksne kan få plass hvis det er 

ledig.   

Eidsvoll kulturskole følger grunnskolens skolerute. 

Det er faste konserter og kunstutstillinger som elevene kan delta på enten som utøvere eller 

publikum. Dette er en del av den faste undervisningen. 

Kulturskolen har sin hovedundervisning på Badet kulturtun. I tillegg er det noe desentralisert rundt 

på skolene.   

Kulturskolen har et sterkt samarbeid med alle skolekorpsene i kommunen. All korpsopplæring gjøres 

av kulturskolens lærere. 

 

Tilbud 

 Musikk 

 Kunst 

 Kurs i teater, film, animasjon, musikkteknologi o.a.  

 

 
Kontaktinformasjon tlf: 66107207 
Eidsvoll.kulturskole@eidsvoll.kommune.no 

 

 

 

 
 

mailto:Eidsvoll.kulturskole@eidsvoll.kommune.no
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7.5 Fastleger 
 

Alle innbyggere har krav på en fastlege. Det gjelder også barn. Fastlegen har det medisinskfaglige 

ansvaret for sine pasienter; utredning, diagnostisering og behandling. Videre ansvar for å henvise til 

spesialisthelsetjenesten, og skrive legeerklæringer der det kreves. 

 

 

7.6 Helsestasjon  
 

Helsestasjon er et lavterskeltilbud som omfatter svangerskapskonsultasjoner, helsekonsultasjoner av 

barn og unge, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom; 13 – 24 år. Helsestasjonstjenesten er 

hjemlet i helse –og omsorgstjenesteloven. Helserettslig myndighetsalder er 16 år. 

 

Målsetning 

 Fremme psykisk og fysisk helse 

 Fremme gode sosiale og miljømessige forhold 

 Forebygge sykdom og skade 
 
Tjenestetilbud 

 Fremme den gravides helse og trivsel 

 Hjemmebesøk etter fødsel 

 Helsekonsultasjoner av barn 

 Helseopplysning 

 Smittevern 

 Vaksinering etter barnevaksinasjonsprogrammet 

 Råd og veiledning til barn/ ungdom/ foresatte 

 Tverrfaglig samarbeid 

 Styrke foreldrerollen 

 Cos-P (foreldreveiledningsprogram)  

 Forebygge uønskede svangerskap 

 

 
 
Eidsvoll helsestasjon: 66 10 75 50 
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7.7 Skolehelsetjenesten 
 

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud for elever i grunnskolen og i den videregående skole.  

Tjenesten består av ordinære helseundersøkelser og helsesamtaler etter nasjonal faglig retningslinje, 

og oppfølging gjennom samtaler og samarbeid med foresatte og aktuelle instanser. Ansatte i 

skolehelsetjenesten og er fast tilstede på skolene til bestemte dager.  

Skolehelsetjenesten vektlegger spesielt å gi tilbud om oppfølging og samarbeid rundt elever som har 

disse utfordringene: 

 Skolefravær 

 Vold, overgrep, omsorgssvikt 

 Barn som pårørende 

 Mobbing 

 Psykiske helseplager 

 

 

7.8 Helsestasjon for ungdom 
 

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom mellom 13 -24 år. Det er ingen timebestilling. 
Helsestasjon for ungdom holder til på Eidsvoll helsestasjon i Sundet på onsdager mellom kl. 13.30 – 
17.00. 
 
Her kan ungdommen ta opp det han/hun lurer på, for eksempel psykisk helse, seksualitet, 
prevensjon, abort, svangerskap, seksuelt overførbare sykdommer(SOI), rus, samliv, spiseforstyrrelser 
eller andre tanker og problemer.  
 
På helsestasjon for ungdom jobber helsesøster og lege som gir råd og veiledning. Her får 
ungdommen resept på hormonell prevensjon, urintesting ved spørsmål om SOI eller graviditet, gratis 
kondomer mm. Ungdommen får også hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser dersom 
det er behov for det.  
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7.9 PP-tjenesten 
 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten/PPT) er hjemlet i Opplæringslova § 5-6 og er en lovpålagt 
tjeneste.  
 
Målsetning 
«Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje 
opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at 
det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre 
oppgåvene til tenesta.» Jfr. opplæringslova § 5-6. 
 
Målgruppe  
Barn og unge i alderen 0-16 år, samt voksne med rettigheter etter Opplæringsloven.  
Videregående skole har en egen fylkeskommunal PP-tjeneste. 
 
Tjenestetilbud  

 Utredning og rådgivning ifht. ulike vanskeområder som for eksempel språkvansker, spesifikke 
fagvansker, generelle lærevansker og sosiale- emosjonelle vansker.   

 Sakkyndig vurdering ifht.: Behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder, behov for 
spesialundervisning for elever i grunnskolen, voksne med behov for spesialundervisning på 
grunnskolens område, fremskutt skolestart, utsatt skolestart, tegnspråkopplæring, 
punktskriftopplæring, fritak fra opplæringsplikten 

 Følge opp barn og voksne med vedtak om spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning. 

 Veiledning, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler. Dette i samarbeid 
med barnehagens/skolens ledelse.  

 Veiledning til ulike samarbeidspartnere. 

 Deltar i tverrfaglige team som uro i magen og brukerrettet samhandlingsteam 

 Cos-P (foreldreveiledningsprogram)  

 
PP-tjenesten gir ikke direkte undervisning eller behandling. 

Henvisningsrutiner for PP-tjenesten:  

 Det er faste kontaktpersoner fra PP-tjenesten i alle barnehager og skoler. 

 Hvis ansatte i barnehage/skole er bekymret for et barn/elev drøftes dette anonymt med 
barnehagens/skolens kontaktperson i PP-tjenesten. 

 Her fremlegger barnehagen/skolen hva de er bekymret for, evt. kartleggingsresultater, hvilke tiltak 
som er prøvd ut og en evaluering av igangsatte tiltak.  

 Hvis kontaktperson fra PP-tjenesten anbefaler det, skriftliggjør barnehagen/skolen sin bekymring i en 
anonym pedagogisk rapport som sendes PP-tjenesten.  

 PP-tjenesten har drøftingsmøte første mandag i måneden hvor anonyme saker drøftes ifht om saken 
bør henvises.  

 Barnehager/skoler vil så få beskjed om saken tas inn eller om barnehagen/skolen bør prøve ut 
ytterligere tiltak, eller at saken bør kanaliseres over til andre instanser.  

 Hvis saken tas inn er det barnehagen/skolen som innkaller foresatte og PP-tjenesten til et 
henvisningsmøte. Pedagogisk rapport fra barnehage/skole skal da være ferdigstilt og lest av foresatte. 
Henvisningsskjema vil bli fylt ut.  

 Når PP-tjenesten mottar henvisningsskjema med pedagogisk rapport sendes det ut brev til foresatte 
med kopi til barnehage/skole om at saken er registrert og når det er planlagt oppstart. Jfr. 
utredningsplan. 

 
Leger, helsestasjon/skolehelsetjenesten, barneverntjenesten og foresatte kan også henvise til PP-tjenesten.   

PP-tjenesten har kontorer i rådhuset: 66 10 70 00 



  

35 
I FORKANT. Håndbok i tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge 

Utarbeidet av virksomhetene Familiens hus, Barnehage og Skole 2016 
                                                                                                     Revidert utgave 2018 

 

 

7.10 Barnevern  
 

 

Målsetning 

Barneverntjenesten har som mål å hjelpe barn, unge og familier som er kommet i en vanskelig 
livssituasjon. Barneverntjenesten arbeider etter Lov om barneverntjenester, og kan sette i verk tiltak 
avhengig av situasjon og type problematikk. Barneverntjenesten yter hjelp til barn og unge til de 
fyller 18 år. I enkelte tilfeller videreføres også hjelp til ungdommer mellom 18 og 23 år, dersom 
ungdommen ønsker det og barneverntjenesten oppfatter tiltaket som hensiktsmessig. 

 
Tjenestetilbud 

 Hjelpetiltak i familie, vurdert opp mot det enkeltes barns behov etter en undersøkelse. 

Eksempler på hjelpetiltak kan være: Råd og veiledning, barnesamtaler, familieråd og 

nettverksmøter. 

 Fosterhjemsarbeid. 

 Ettervern for de ungdommer som har tiltak fra barneverntjenesten når de fyller 18 år. 

 Deltar i tverrfaglige team som «Uro i Magen» og «BRUS» 

 Cos-P (foreldreveiledningsprogram)  

 

Barneverntjenesten har kontorer i rådhuset: 66 10 70 00 

Etter klokken 16.00, og i helger/høytider, kontaktes interkommunal barnevernvakt: 64 84 25 75 
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7.11 Fysio - og ergoterapitjenesten for barn og unge 
 

Det er to fysioterapeuter og en ergoterapeut som arbeider med barn 0-18 år. De har konsultasjoner i 

sine lokaler på Myrer, i hjemmene, på helsestasjonene, i barnehager og på skolene. 

Overordnet målsetning 

 Bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne, deltagelse eller aktivitetsnivå 

 Undersøke, behandle samt habilitere.  

 Tilrettelegge barn og unges omgivelser for å fremme optimal bevegelsesutvikling 

 Gi velvære, mestring, livskvalitet og kompensere for funksjonssvikt 

  Jobbe helsefremmende og forebyggende 

Tiltak: 

 Utarbeide rutiner for å identifisere risikobarn tidligst mulig. 

 Kartlegging, undersøkelse og vurdering av barn individuelt og/eller i gruppe. Man bruker 

ulike testverktøy og observasjon. Vurdere samspillet mellom barn og omgivelser. 

 Se på grep og finmotorikk hos barn i barnehage og skole. 

 Tilrettelegging av tiltak og behandling. Dette kan skje individuelt og/eller i gruppe.  

 Veiledning i forhold til bevegelsesaktiviteter i barnehager, skoler, hjemmet/nærmiljø og til 

samarbeidspartnere rundt et barn. Tilrettelegge barns fysiske miljø.  

 Prøve ut og tilpasse hjelpemidler for barn.  

 Tilrettelegge for behandling individuelt eller i gruppe. Delta i ansvarsgruppe rundt barn med 

spesielle behov.  

 Veiledning/undervisning/tiltak individuelt og/eller i grupper for elever, lærere, foresatte og 

andre.  

 Bidra til å tilrettelegge skolesituasjonen for elever for å redusere følgene av sykdom og 

funksjonshemning.  

 
Kontaktinformasjon: 
 
Fysio- og ergoterapitjenesten holder til i Myrerveien 33, 2080 Eidsvoll. Foreldre, barnehageansatt 

eller lærer kan ringe direkte og henvise. Eller henvise på skjema «Søknad om helse – og 

omsorgstjenester» som ligger på hjemmesidene til Eidsvoll kommune. Man kan også henvise 

gjennom helsesøster.  

Tlf. nr. resepsjon: 66 10 75 70 
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7.12 Avlastning og habilitering  
Tjenesten er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven, Helsepersonelloven, Pasient- og 
brukerrettighetsloven og Forvaltningsloven 
 

Målsetning 

Et avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. 
Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie og mulighet til å 
delta i vanlige samfunnsaktiviteter. 
 

Tilbud 

 Kommunens boliger 
Tjenesten gis etter vedtak i to forskjellige boliger. Den ene ligger på Eidsvoll Verk og den 
andre i nærhet til Eidsvoll sentrum. 

 Privat avlastning 
Gis etter vedtak, av personer/familier i deres eget hjem. Tjenesten gis både timebasert, døgn, 
dager og helger. 

 Veileder 
Det er ansatt en veileder i avdelingen. Denne veilederen skal primært gi familie-veiledning til 
familier med spesielt krevende barn/ungdom, i deres hjem. 
 

Det søkes om avlastning og habilitering på kommunens søknadsskjema «Søknad om helse – og 
omsorgstjenester» som ligger på hjemmesiden til Eidsvoll kommune.  Søknaden behandles i 
Tildelingstjenesten i virksomheten Helse – og bistand. Kontaktinfo: 66107658 
 

7.13 Støttekontakt 
Formålet med støttekontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og til et aktivt og 
meningsfullt samvær med andre gjennom deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter, og ved inkludering i 
frivillige lag og organisasjoner.  
  
Det søkes om støttekontakt på kommunens søknadsskjema «Søknad om helse – og 
omsorgstjenester» som ligger på hjemmesiden til Eidsvoll kommune. Søknaden behandles i 
Tildelingstjenesten i virksomheten Helse – og bistand. Vedtak fattes ut fra individuell vurdering der 
det tas utgangpunkt i søkers ønsker og behov, og ut fra hva som faktisk er mulig å få til. Det anbefales 
ikke at nær familie eller venner brukes som støttekontakter. Det er kun unntaksvis at støttekontakt 
innvilges til barn under 10 år. 
  

7.14 Psykososialt kriseteam  
Psykososialt kriseteam består av utpekte ansatte i kommunen. Teamet yter støtte og hjelp til direkte 
berørte i nærmiljøet i forbindelse med akutt dramatisk dødsfall, alvorlig personskade eller alvorlig 
suicidalforsøk. Hensikten er å redusere psykososiale skadevirkninger og forebygge utvikling av 
kronisk psykiske lidelse, særlig for barn og unge.  
 
Det er bare nødetater; politi, legevakt og brann, i tillegg til prestevakten som kan varsle det 
psykososiale kriseteamet. Kriseteamets medlemmer definerer om varslingen er et kriseteam 
oppdrag eller skal følges opp av kommunale tjenester første virkedag.  
 
Skoler og barnehager har i tillegg egne kriseberedskapsplaner.    
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8.0 SAMARBEIDENDE INSTANSER 

8.1 Eidsvoll videregående skole 
Eidsvoll videregående skole er en moderne skole med 750 elevplasser og 140 ansatte med en 
ambisjon om å være en attraktiv skole for ungdom i vårt nærområde på Øvre Romerike.  
 
Mål gruppe 
Eidsvoll videregående skole er for elever som etter grunnskolen ønsker utdanning innenfor både 
studieforberedende- og yrkesfaglige utdanningsprogrammer. 
Skolen tilbyr utdanningsprogrammene: 

 Studiespesialisering 

 Idrettsfag 

 Bygg- og anleggsteknikk 

 Elektrofag 

 Helse- og oppvekstfag 

 Teknikk og industriell produksjon 

 Tilrettelagt opplæring 
 
Mål og læringsmiljø 
Vårt mål er at flest mulig elever skal fullføre og bestå videregående skole med best mulig resultat.  
 
All læring skjer best i et miljø preget av trygghet og trivsel, med gjensidig tillit og opplevelse av 
tilhørighet. Skolens temaprofil oppsummeres derfor i fire T-er: 
Helhetlig kompetanse gjennom Trygghet, Trivsel, Tillit og Tilhørighet. 
Dette skaper et inspirerende læringsmiljø som gir oss alle vekst- og utviklingsmuligheter. 
 
Eidsvoll videregående skole utvikler kompetente, trygge, ansvarsbevisste og reflekterte 
medmennesker som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv. 
 
Eidsvoll kommune og Eidsvoll videregående skole tar et felles ansvar for en helhetlig opplæring for 
elevene gjennom et godt samarbeid. 
 

8.2 Veiledningssenteret i Romerike 
Veiledningssenteret Romerike er et service- og kompetansesenter for de videregående skolene og 
øvrige brukere av senterets tjenester. Veiledningssentrene har som hovedmål å bidra til at flere 
elever og lærlinger fullfører og består videregående opplæring.  

Sentrene driver hovedsakelig med veiledning opp mot til videregående opplæring, men også med 
overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Vi tilbyr samtaler rundt utdanningsvalg, 
samt veiledning i saker som har betydning for opplæring f.eks. fagvansker, personlige eller sosiale 
problem. For ungdom som ikke går på skole eller er i arbeid kan vi tilby motivasjons- og 
mestringsveiledning. 

Veiledningssentrene er en del av Akershus fylkeskommunes tjenestetilbud, og omfatter pedagogisk-
psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenesten, karrieretjenesten, voksenopplæring, fagopplæring og 
minoritetsrådgiver.  

Alexander Kiellandsgate 2B, 2000 Lillestrøm og samme telefonnr. 63805760  

http://www.veiledningssentrene-akershus.no/index.php?page_id=20288
http://www.veiledningssentrene-akershus.no/index.php?page_id=20288
http://www.veiledningssentrene-akershus.no/index.php?page_id=20231
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8.3 BUP Øvre Romerike (Barn –og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) 
 
 
Ansatte i Eidsvoll kommune som jobber med barn og unge; se kap 5.4 Prosedyre ved henvisning til 
BUP, Øvre Romerike. 
 

 

BUP Øvre Romerike en spesialisthelsetjeneste organisert under Ahus. 
 
BUP tilbyr utredning og behandling til barn og unge under 18 år med psykiske lidelser eller problemer 
og deres familier, der det foreligger psykisk lidelse og hvor det er nødvendig med tilbud i 
spesialisthelsetjenesten.   
 
Spesialutdannet helsepersonell vurderer og utreder hva de psykiske vanskene kan dreie seg om og gi 
et egnet behandlingstilbud til barn/ungdom og familie. Behandlingsopplegget vil ofte innebære 
samarbeid med kommunale instanser som for eksempel skole, helsestasjon og/eller andre. 
 
Sped- og småbarnsteamet gir spesialtilpassede tilbud til barn fra 0 år til og med 5 år og til deres 
familier. 
 
IPO – ambulant tema følger opp barn/ unge med behov for intensive og ambulante tjenester. 
 
For å kunne få et tilbud ved poliklinikken må barnet/ungdommen bli henvist fra fastlege/lege, 
psykolog eller barnevernsleder på eget henvisningsskjema.   
 
Referanser 

 Retningslinje for samarbeidet mellom kommunene på Øvre Romerike og 
               Ahus ved BUP, Øvre Romerike. 2013 

 Prioriteringsveileder – psykisk helsevern for barn og unge. Helsedirektoratet 02.11.2015 

 
 
BUP Øvre Romerike har kontorer i Myrvegen, Jessheim.   
Tlf: 63 94 16 00 
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8.4 Andre samarbeidende instanser 
 

 

8.4.1 Tannhelsetjenesten 
 
Den offentlige tannhelsetjenesten skal bl.a gi et 
regelmessig og oppsøkende tilbud til barn og 
ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 
18 år, og til ungdom som fyller 19 eller 20 år i 
behandlingsåret 
 
 
Eidsvoll tannklinikk: 63922800 
 

8.4.2 Familievernkontor 

 
 Kurs og gruppeveiledning i familievernet 

 Hjelp til parforholdet og familien 

 Veiledning til foreldre 

 Mekling og samarbeid om barna 

 For godt nok foreldresamarbeid 

 Sinnemestring 

 Godt samspill med barnet 
 
Familievernkontoret Øvre Romerike, Jessheim: 
466 17 200 
 

8.4.3 Ahus 
 

 ARA Øvre Romerike poliklinikk; (avdeling 
for rus og avhengighet) Fra 15 år 

          Jessheim: 63 94 13 60 

 Barnehabilitering, 
          Lørenskog: 02900 

 
 

8.4.4 Kompetansesentra 

 
Det finnes kompetansesentra for ulike kroniske 
lidelser. 

8.4.5 Politi 
 
Forebyggende avdeling for rus – og 
kriminalitetsforebyggende arbeid 
 
Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor: 63969240 

 

 

 

 
 

 

http://bufdir.no/Familie/Kurs/?coursetype=-1&region=ostnorge
http://www.bufdir.no/Familie/Hjelp_til_parforholdet_og_familien/office/ovre_romerike
http://www.bufdir.no/Familie/veiledning_til_foreldre/office/ovre_romerike
http://www.bufdir.no/Familie/Mekling_samlivsbrudd/office/ovre_romerike
http://www.bufdir.no/Familie/Kontor/ovre_romerike/lokalside2/
http://www.bufdir.no/Familie/Kontor/ovre_romerike/Sinnemestringsgruppe/
http://www.bufdir.no/Familie/Kontor/ovre_romerike/Godt_samspill_med_barnet___ICDP/
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9.0 INFORMASJON OM HÅNDBOKA «I FORKANT»  
Gjelder vikarer og fast ansatte i Eidsvoll kommune som jobber med barn og ungdom 

 

 

 

Tema Tiltak Ansvar Målgruppe 

Alle som arbeider 
med barn og unge, 
skal benytte 
håndboka i sitt 
arbeid med barn og 
unge. 
 

 TQM 

 www.eidsvoll.kommune.no  
søkeord: Håndboka 

 Gjennomgang i alle 
avdelingene hver høst 

 Virksomhetsleder 

 Avdelingsleder/ 
rektor/ styrer  

Alle ansatte 
som arbeider 
med barn og 
unge 
 

Opplæring til 
nyansatte i håndbok 
og tidlig innsats 

 Informasjon til nyansatte  

 Link på velkomstheftet 

Nærmeste 
overordnede 

Alle nyansatte 
som arbeider 
med barn og 
unge 

 
 
 
 
 

Håndboka med tilhørende dokumenter revideres en gang i året.  
Ansvar: Virksomhetsleder i Familiens hus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eidsvoll.kommune.no/
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- Håndbok i tverrfaglig samarbeid rundt barn, unge og deres familier - 


