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Ressursgruppe - forebyggende arbeid barn og unge 
 

Hovedmål 

 Bidra til gode og trygge oppvekstmiljø for barn og unge. 

 Tjenestene skal fremme barn og unges mestring, deltakelse, livskvalitet og 

motstandskraft. 

 Sikre at risikoutsatte barn og unge får nødvendig og rett hjelp til rett tid, og på en 

samordnet måte. 

 Implementere den kommunale modellen for tverrfaglig samarbeid rundt barn og 

ungdom for tidlig intervensjon og helhetlig, systematisk oppfølging av barn og 

ungdom som bekymrer. 

 

Delmål 

 Ha oversikt over tiltak som finnes i kommunen, og koordinere systemtiltak som skal 

vare over tid. Inspirere til samarbeid på tvers av etatene 

 Heve kompetansen teoretisk og praktisk blant ansatte som kommer i kontakt med 

gravide og risikoutsatte barn og unge, vedrørende viktigheten av tidlig intervensjon.   

 Utvikle og innarbeide gode rutiner innad i hver etat, og tverretatlig i kommunen. 

 

Målgruppe 

 Gravide, barn og ungdom 0-23 år og deres foreldre. 

 Ansatte i helsetjenesten, barnehage/skole, avdeling for kultur, fritid og folkehelse, 

PPT, barnevernstjenesten, NAV, politi og frivillige lag og organisasjoner. 

 

Faste deltakere  

 Oppvekst(barnehage/skole) ved pedagogisk konsulent 

 Helse(helsestasjon/ skolehelsetjenesten og avdeling for psykisk helsearbeid) ved 

avdelingsleder og SLT koordinator  

 Avdeling for kultur, fritid og folkehelse v/avdelingsleder/folkehelsekoordinator 

  Midt-Telemark barnevernstjeneste v/avdelingsleder  

 Midt-Telemark PPT  

Deltakere som inviteres 1 gang pr år ut fra tema: 

 NAV Midt-Telemark  

 Midt/Vest politidistrikt 

 Kontaktpersoner fra PPT og barnevern, helseykepleier helsestasjon og 

skolehelsetjenesten     
    

Organisering 

 Det innkalles til 4 møter i året(mandag i uke 3, uke 16, uke 35 og uke 47)  

 SLT koordinator innkaller og koordinerer møtene. Ledelse og skriving av referat går 

på omgang mellom deltakerne. 

 Forfall meldes i god tid, ved forfall sendes stedfortreder 

 Ressursgruppen og SLT har organisert tre arbeidsgrupper under seg. 

Sammensetningen av deltakeren i disse arbeidsgruppene vil variere ut fra tema og 
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problemstilling, og velges av SLT og ressursgruppen. Arbeidsgruppene vil i hovedsak 

bestå av fagpersoner fra de kommunale tjenestene(helse, barnehage, skole, PPT og 

Barnevern), men der kultur/fritid/folkehelse, flyktningetjenesten, NAV, politi og 

frivillige lag og organisasjoner involveres ut fra tema/problemstilling. 

 Valg av innsatsområde vil følge av kommunens planer og nasjonale innsatsområder 

 

Følgende arbeidsgrupper er valgt:  

1. Tidlig innsats 0-5 år(hovedsatsning 0-2 år).  

2. Tidlig innsats 5-16 år.  

3. Tidlig innsats 16-23 år.  

 

Mandat:  

 Følge opp kommunens «Handlingsplan 2019-2022 for forebyggende arbeid for barn 

og unge». Årlig rapportering til strategisk nivå ved Lederteam barn og unge(LBU). 

 Med utgangspunkt i ovennevnte handlingsplan skal ressursgruppen utarbeide en 

kortfattet handlingsplan for planlagt aktivitet pr år. Denne planen danner utgangspunkt 
for årlig rapportering til LBU. Gruppen skal evaluere og revidere handlingsplanen og 

ressursgruppens arbeid 1 gang pr år (november) 

 Ruspolitisk handlingsplan og plan for vold i nære relasjoner - Følge opp tiltak som 

vedrører barn og unge  

 Følge opp tiltak igangsatt gjennom prosjekt for forebygging av barnefattigdom 

 Følge opp tiltak igangsatt gjennom prosjekt modellutvikling. 

 Følge opp at planer og rutinene fungerer – Læringsmiljø/skolemiljø(§ 9A), felles 

fraværsrutiner, trygghet og trivsel/mobbeplaner og beredskapsplaner i barnehage og 

skole 

 Implementere handlingsveilederen «Barn som bekymrer», og bistå med praktisk hjelp 

ift trening og veiledning dersom behov. 

 Følge opp enhetene ift Tverrfaglig møte 

 Nyansatt kurs – sørge for opplæring av den kommunale modellen for tverrfaglig 

samarbeid rundt barn og ungdom for tidlig intervensjon og helhetlig, systematisk 

oppfølging av barn og ungdom som bekymrer(inkludert barn av psykisk syke og barn 

med foreldre som misbruker rusmidler). 

 Arrangere en felles samling for ressursgruppene i Midt-Telemark(uke 21), og 1-2 

samling for ressurspersoner på den enkelte enhet(barnehage/skole). 

 Delta med en representant i felles media strategigruppen i MT 

 Sørge for kompetanseheving, søke stimuleringsmidler 

 

Vedlegg 

1. Oversikt deltakere pr 24.04.19 

2. Handlingsveileder for Nome Kommune 

 

 


