RISØR KOMMUNE

Hjelpetilbud til barn og unge
BARN I MAGEN/
SVANGERSKAP
Svangerskapsforberedende samtale

Svangerskapsomsorg

Fødselsforberedende
kurs

0-1 ÅR/
BARSEL
Barselgruppe

1-6 ÅR/
BARNEHAGE
Opphold i
barnehage

Startsamtale med
foresatte om nye barn
i barnehagen

TILF-observasjon

Spesialpedagogisk
hjelp
Ansvarsgruppe

Koordinator

Individuell plan

Spe- og småbarnsteam

HVA ER DETTE?

FOR HVEM?

HVOR/NÅR?

KONTAKT/TELEFON

Både mors og fars kosthold og livsstil
har betydning for befruktning og fosterets utvikling, og jordmor kan gi råd og
veiledning i forbindelse med dette.
Jordmor har samtaler og foretar helseundersøkelser av gravide, gir råd
og veiledning til par som venter barn.
Kan henvise til spesialist ved behov.
3 kurskvelder med informasjon om
normal fødsel og eventuelle ting som
kan skje underveis, smertelindring,
oppholdet i føde/barselavdelingen og
den første tida hjemme med nyfødt
barn. Omvisning i føde/barselavdelingen er inkludert.

Kvinner/par som planlegger graviditet

Tilbys på helsestasjonen ved
behov – avtal time på forhånd
hos jordmor

Jordmor Inger Urfjell Asdal
Helsestasjonen, Kragsgate 48B
37 14 97 62

Gravide

I løpet av svangerskapet.

Jordmor Inger Urfjell Asdal
Helsestasjonen, Kragsgate 48B
37 14 97 62

Vordende foreldre

2-4 ganger årlig, avhengig av
antall påmeldte.

Jordmor Inger Urfjell Asdal
Helsestasjonen, Kragsgate 48B
37 14 97 62

HVA ER DETTE?

FOR HVEM?

HVOR/NÅR?

KONTAKT/TELEFON

Gruppesamtale med utgangspunkt i
faste temaer. Fokus på nettverksbygging
HVA ER DETTE?

Alle nybakte foreldre

Ved. 1 mnd, 2, mnd. 4 mnd
og 8 mnd.

Helsestasjonen, Kragsgate 48B
37 14 97 65

FOR HVEM?

HVOR/NÅR?

KONTAKT/TELEFON

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets
behov for omsorg og lek og fremme
læring og danning som gir grunnlag
for allsidig utvikling.
En samtale om barnet som skal begynne i barnehagen. Hensikten er å
vite mest mulig om barnet og familien
for å kunne møte de på en god måte i
barnehagen.
Tidlig innsats i lærende fellesskap
(Kvello). En observasjon og tiltaksmodell som involverer barnevernet,
helsesøster, habilitering v/ fagansvarlig, fysioterapeut og PPT
Henvisning til PPT på system- eller
individnivå for vurdering av rett til
spesialpedagogisk hjelp
Planlagte samarbeidsmøter der behov, ansvar og videre oppfølging er
tema. Tiltak som skal ivareta helhetlig
og tverrfaglig arbeid i forhold til barnet/ ungdommens behov og utvikling.
En valgt fagperson har ansvar for å
koordinere og samordne det tverrfaglige samarbeidet, ansvarsgruppa
og/eller IP. Koordinator er brukers
nærmeste kontaktperson.
Verktøy som skal sikre god koordinering og framdrift i det tverrfaglige tjenestetilbudet til barnet/ungdommen.

Alle barn mellom 1-6 år
bosatt i kommunen

Løpende opptak for barnehageplass.1. januar, 1.april,
1. august (hovedopptak) og 1.
oktober

Søknadsskjema på kommunens hjemmeside

Foresatte i barnehagene

I barnehagene før oppstart

Barnehagene

Barn, foresatte og barnehagene

Faste tider i løpet av året
Rullerende plan med 2. hvert
år i den enkelte barnehage

TILF-koordinator Anja Holme
37 14 96 34

- Barnehagens ansatte
- Barn i barnehagen

Fortløpende

Inntaksteam PPT
37 14 96 82

Personer med behov for
langvarig oppfølging fra
flere etater / tjenester

Ved behov

Tjenesteutøver som kjenner
barnet/familien

Personer med behov for
langvarige og koordinerte tjenester.

Ved behov, jamfør Helse - og
omsorgstjenesteloven § 7-2

Koordinerende Enhet i Risør
kommune, 37 14 96 00
Konsulent/saksbehandler Hilde
Austenå Nilsen, 948 84 566

Personer med behov for
langvarige og koordinerte tjenester.

Ved behov, jamfør Helse - og
omsorgstjenesteloven § 7-1

Veiledning fra Abup. Foreldre er med
dersom saken ikke drøftes anonymt.
Det er særlig fokus på samspillsveiledning (trygghetssirkelen), men alle
typer bekymringer kan tas opp. Speog småbarnsteamet følger opp sakene i nærmiljøet/gjør hjemmebesøk.

Barnehage, helsestasjon, PPT, barnevern og
foreldre til barn 0- 6 år.

En tirsdag i måneden.

Koordinerende Enhet i Risør
kommune, 37 14 96 00
Konsulent/saksbehandler Hilde
Austenå Nilsen, 948 84 566
Helsestasjonen, Kragsgate 48B
37 14 97 65

Noen tiltak er behovsprøvd etter lovverk, som Lov om helse- og omsorgstjenester, opplæringsloven, sosialtjenesteloven og barnevernloven.
Oversikten er utarbeidet som et verktøy i BTI-modellen, oppdatert 18.10.2017.
Ved feil/mangler i oversikten vennligst kontakt malin.paust@risor.kommune.no

RISØR KOMMUNE

Hjelpetilbud til barn og unge
6 – 13 ÅR/
BARNESKOLE
Råd og veiledning
psykisk/fysisk helse

HVA ER DETTE?

FOR HVEM?

HVOR/NÅR?

KONTAKT/TELEFON

Her kan barn og/eller foreldre ta kontakt med helsesøster dersom de ønsker råd og veiledning om psykisk eller
fysisk helse.

Elever, lærere og foresatte

Drop in, tidspunkt varierer fra
skole til skole.
Ta kontakt pr. telefon.

Skolehelsetjenesten
Helsestasjonen, 37 14 97 65
Hope oppv.senter: Anita Rønningen Sandberg
Risør barneskole: Hilde Nordal,
902 84 115; Søndeled skole:
Solveig Kvinnesland 90884881

Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp for barn er et
strukturert og nyttig verktøy, som skal
kunne gjøre barn og unge i stand til å
klare å ta vare på egen psykisk helse

Barn som trenger veiledning i ulike vanskelige faser.

Undervisning på 3 og 5 trinn.
Individuell veiledning tilbys
etter behov

Sosialpedagogisk
veiledning

Tett oppfølging av elever med sosiale
utfordringer, men også faglige, personlige forhold i og utenfor skolen.
Henvisning til PPT på system- eller
individnivå for vurdering av rett til
Spes.ped. hjelp /spes.undervisn.
Programmet brukes som et ledd i
forebygging av alkohol-, narkotika- og
tobakksbruk, med fokus på å styrke
relasjonen i familien.
Støttekontakt er en person som følger
opp en annen i fritidsaktiviteter. Tilbudet kan være individuelt, i en gruppe,
eller en kombinasjon
Planlagte samarbeidsmøter der behov, ansvar og videre oppfølging er
tema. Tiltak som skal ivareta helhetlig
og tverrfaglig arbeid i forhold til barnet/ ungdommens behov og utvikling.
En valgt fagperson har ansvar for å
koordinere og samordne det tverrfaglige samarbeidet, ansvarsgruppen
og/eller IP. Koordinator er brukers
nærmeste kontaktperson.
Et verktøy som skal sikre god koordinering og framdrift i det tverrfaglige
tjenestetilbudet til barnet/ungdommen.

Elever, lærere og foresatte

Drop in, tidspunkt varierer fra
skole til skole.
Ta kontakt pr. telefon.
Fortløpende

SLT-koordinator Elin Evensen
918 30 135
Skolehelsetjenesten. Ta kontakt
med helsesøster på den aktuelle skole, alternativt Helsestasjonen, 37 14 97 65
Sosiallærer Risør barneskole
Terje Johan Karlsen
37 14 95 05
Inntaksteam PPT
37 14 96 82

Spesialpedagogisk
hjelp/spesialundervisning
Kjærlighet og grenser

Støttekontakt

Ansvarsgruppe

Koordinator

Individuell plan

FUN 365

13 - 16 ÅR /
UNGDOMSSKOLE
Råd og veiledning
psykisk/fysisk helse

Råd og veiledning
psykisk/fysisk helse

Psykologisk førstehjelp

Skolen
Elever
Elever og foresatte på
7. trinn

7 uker – oppstart uke 9

Barn/ungdom som
trenger ekstra støtte og
oppfølging i fritiden.

Ved behov, jamfør Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2,d
Vanligvis vedtak på 3 – 4
timer per uke.
Ved behov

Personer med behov for
langvarig oppfølging fra
flere etater / tjenester

SLT-koordinator Elin Evensen
918 30 135
Helsestasjonen, Kragsgate 48B
37 14 97 65
Risør kommune, 37 14 96 00
Konsulent/saksbehandler Hilde
Austenå Nilsen
948 84 566
Tjenesteutøver som kjenner
barnet/familien

Personer med behov for
langvarige og koordinerte tjenester.

Ved behov, jamfør Helse- og
omsorgstjenesteloven § 7-2

Personer med behov for
langvarige og koordinerte tjenester

Ved behov, jamfør Helse-og
omsorgstjenesteloven § 7-1

Et tilbud som kan motvirke/dempe
konsekvensene av fattigdom blant
barn og unge. Gir flere barn og unge
mulighet til å delta på viktige sosiale
arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt
og sosiale situasjon.
HVA ER DETTE?

For barn og unge fra 8 –
14 år.

Aktiviteter og opplevelser
gjennom hele året
(Se Aktivitetsplan for FUN
365)

FOR HVEM?

HVOR/NÅR?

KONTAKT/TELEFON

Her kan ungdom og/eller foreldre ta
kontakt med helsesøster dersom de
ønsker råd og veiledning om psykisk
eller fysisk helse.
Råd og veiledning ved lege og helsesøster om blant annet rus, seksualitet,
kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist.
Psykologisk førstehjelp for ungdom er
et strukturert og nyttig verktøy som
skal kunne gjøre barn og unge i stand

Elever, lærere og foresatte

Helsesøster er til stede på
ungdomsskolen torsdager og
fredager, samt tirsdager fram
til kl. 11.00.
Drop in tirsdager mellom kl.
14.00 – 17.00

Skolehelsetjenesten,
Renate Arntsen
37 14 97 63

Undervisning i alle klasser.
Individuell veiledning tilbys
etter behov

SLT-koordinator Elin Evensen
Tlf: 918 30 135
Skolehelsetjenesten

Familieleirer/ferier for
hele familien

Ungdom opp til 20 år

Ungdom som trenger
veiledning i ulike vanskelige faser.

Koordinerende Enhet i Risør
kommune
37 14 96 00
Konsulent/saksbehandler Hilde
Austenå Nilsen, 948 84 566
Koordinerende Enhet i Risør
kommune, 37 14 96 00
Konsulent/saksbehandler Hilde
Austenå Nilsen, 948 84 566
Kontaktperson i Risør kommune: Hilde Austenå Nilsen
Tlf. 948 84 566

Helsestasjon for ungdom
Kragsgate 48B, 2. etg.
37 14 97 65/62

Noen tiltak er behovsprøvd etter lovverk, som Lov om helse- og omsorgstjenester, opplæringsloven, sosialtjenesteloven og barnevernloven.
Oversikten er utarbeidet som et verktøy i BTI-modellen, oppdatert 18.10.2017.
Ved feil/mangler i oversikten vennligst kontakt malin.paust@risor.kommune.no

RISØR KOMMUNE

Hjelpetilbud til barn og unge
til å klare å ta vare på egen psykisk
helse

13 - 16 ÅR /
UNGDOMSSKOLE
Sosialpedagogisk
veiledning

Råd og veiledning

Spesialpedagogisk
hjelp/spesialundervisning
Kjærlighet og grenser
Steg 8

Jentegruppe

Støttekontakt

Ansvarsgruppe

Koordinator

Individuell plan

Ungdomskontrakt

FUN 365

16 – 18 ÅR /
VIDEREGÅENDE
Råd og veiledning
psykisk/fysisk helse

Råd og veiledning
psykisk/fysisk helse

HVA ER DETTE?

FOR HVEM?

HVOR/NÅR?

Helsestasjonen
37 14 97 65
Miljøterapeut i psykisk helse
Sharon Gløersen, 488 91 009
KONTAKT/TELEFON

Tett oppfølging av elever med sosiale
utfordringer, faglige, personlige forhold i og utenfor skolen, utdanningsog yrkesveiledning.
Tett oppfølging av elever med sosiale
utfordringer, faglige, personlige forhold i og utenfor skolen, utdanningsog yrkesveiledning.
Henvisning til PPT på system- eller
individnivå for vurdering av rett til
spesialpedagogisk hjelp
/spesialundervisning.
Kjærlighet og Grenser steg 8 bygger
videre på Kjærlighet og grenser som
gjennomføres på 7. trinn. Programmet
brukes som et ledd i forebygging av
alkohol-, narkotika- og tobakksbruk
blant tenåringer.
Bygger på den praktisk-pedagogiske
metoden “mer jentesnakk”. Fokus på
å etablere vennskap.

Elever, lærere og foresatte

Drop in
Ta kontakt pr. telefon.

Sosiallærer Tove Hansen
37 14 30 54

Elever, lærere og foresatte

Drop in
Ta kontakt pr. telefon.

Rådgiver Steinar Gundersen
37 14 30 55

Skolen
Elever

Fortløpende

Inntaksteam PPT
37 14 96 82

8. klasseelever og deres
foreldre

Ett treff for foreldre på kveldstid, og et på dagtid for elevene i løpet av uke 42-43

SLT-koordinator Elin Evensen
Tlf: 918 30 135

Jenter på 9. trinn

10 samtaler/ aktiviteter. Det
etableres opp til 2 grupper pr.
år.

Støttekontakt er en person som følger
opp en annen i fritidsaktiviteter. Tilbudet kan være individuelt, i en gruppe, eller en kombinasjon av disse.
Planlagte samarbeidsmøter der behov, ansvar og videre oppfølging er
tema.
En valgt fagperson har ansvar for å
koordinere og samordne det tverrfaglige samarbeidet – ansvarsgruppen
og/eller IP. Koordinator er brukers
nærmeste kontaktperson.
Verktøy som skal sikre god koordinering og framdrift i det tverrfaglige tjenestetilbudet til barnet/ungdommen

Personer med behov for
støtte og oppfølging i
aktiviteter på fritida

Etter behov, jamfør Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2,b
Vanligvis vedtak på 3 – 4
timer per uke.
Ved behov

SLT-koordinator Elin Evensen
Tlf: 918 30 135
Helsestasjonen, Kragsgate 48B
37 14 97 65
Risør kommune 37 14 96 00
Konsulent/saksbehandler Hilde
Austenå Nilsen
948 84 566
Tjenesteutøver som kjenner
barnet/familien

Personer med behov for
langvarig oppfølging fra
flere enheter / tjenester
Personer med behov for
langvarige og koordinerte tjenester.

Ved behov, jamfør Helse – og
omsorgstjenesteloven § 7-2

Koordinerende Enhet i Risør
kommune, 37 14 96 00
Konsulent/saksbehandler Hilde
Austenå Nilsen, 948 84 566

Personer med behov for
langvarige og koordinerte tjenester.

Ved behov, jamfør Helse- og
omsorgstjenesteloven § 7-1

Alternativ straff for lovbrytere mellom
15-18 år. Politiet initierer kontrakten.
Kommunen har ansvar for oppfølging
gjennom kontraktsperioden.
Et tilbud som kan motvirke/dempe
konsekvensene av fattigdom blant
barn og unge. Gir flere barn og unge
mulighet til å delta på viktige sosiale
arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt
og sosiale situasjon.
HVA ER DETTE?

Unge lovbrytere

Varighet opp til 2 år

Koordinerende Enhet i Risør
kommune, 37 14 96 00
Konsulent/saksbehandler Hilde
Austenå Nilsen, 948 84 566
SLT-koordinator Elin Evensen
918 30 135

For barn og unge fra 8 –
14 år.

Aktiviteter og opplevelser
gjennom hele året
(Se Aktivitetsplan for FUN
365)

Kontaktperson i Risør kommune: Hilde Austenå Nilsen
Tlf. 948 84 566

FOR HVEM?

HVOR/NÅR?

KONTAKT/TELEFON

Råd og veiledning ved lege og helsesøster om blant annet rus, seksualitet,
kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Kan henvise videre
til spesialist.
Råd og veiledning om psykisk eller
fysisk helse.

Ungdom opp til 20 år

Drop in tirsdager mellom kl.
14.00 – 17.00

Helsestasjon for ungdom
Kragsgate 48B, 2. etg.
37 14 97 65/62

Elever, lærere og foresatte

Veiledningssenteret i Bblokka, Risør videregående
skole. Drop in en dag pr. uke.

Helsestasjonen, Kragsgate 48B
37 14 97 65

Familieleirer/ferier for
hele familien

Noen tiltak er behovsprøvd etter lovverk, som Lov om helse- og omsorgstjenester, opplæringsloven, sosialtjenesteloven og barnevernloven.
Oversikten er utarbeidet som et verktøy i BTI-modellen, oppdatert 18.10.2017.
Ved feil/mangler i oversikten vennligst kontakt malin.paust@risor.kommune.no

RISØR KOMMUNE

Hjelpetilbud til barn og unge
Råd og veiledning

16 – 18 ÅR /
VIDEREGÅENDE
Samtale, råd og veiledning psykisk helse
Samtale, råd og veiledning psykisk helse
Psykologisk førstehjelp

Ungdomskontrakt

Økonomisk sosialhjelp
i en overgangsperiode

Arbeid for sosialhjelp
Veiledning og oppfølgingslos

Støttekontakt

FORELDRE /
FORESATTE
Råd og veiledning

ICDP International
Child Development
Program
Råd og veiledning,
sosialstønad mm
PMTO foreldrerådgivning (Parent
Management Training
Oregon)

Avlastning

Rådgiverne kan hjelpe deg med vansker på skolen, personlige spørsmål,
karriereveiledning samt søknad til
videre utdanning. De kan også formidle hjelp fra helsesøster, lege, psykolog
og andre hjelpetjenester.
HVA ER DETTE?

Elever i videregående
skole

Veiledningssenteret i Bblokka, Risør videregående
skole.

Sosialpedagogisk rådgiver
Signe Gregersen
Sosialpedagogisk rådgiver og
karriereveileder Anna Hansen
Kirkeby

FOR HVEM?

HVOR/NÅR?

KONTAKT/TELEFON

Samtale/veiledning

Elever, lærere

Psykiatrisk sykepleier Inge
Ramskjær, 913 28 653

Samtale/veiledning

Elever og lærere på
VIRK
Undervisning for alle på
1. trinn, samt veiledning
til ungdom i ulike vanskelige faser.
Unge lovbrytere

Veiledningssenteret i Bblokka, Risør videregående
skole. Drop-in torsdag
VIRK
Drop in en dag pr. uke.
Risør vgs – første trinn.

Psykologisk førstehjelp for ungdom er
et strukturert og nyttig verktøy, som
skal kunne gjør unge i stand til å klare
å ta vare på egen psykisk helse
Alternativ straff for lovbrytere mellom
15-18 år. Politiet initierer kontrakten.
Kommunen har ansvar for oppfølging
gjennom kontraktsperioden.
I særskilte tilfeller kan det gis økonomisk støtte til livsopphold for ungdom i
en vanskelig situasjon, der foreldrene
ikke bidrar
Vurderes i forhold til aktivitetsplikten
knyttet ti lov om sosiale tjenester
Veilednings- og oppfølgingslosene i
NAV veileder mennesker med psykiske helseproblemer med behov for
sammensatte tjenester og skreddersydd oppfølging over tid for å komme
ut i arbeid eller aktivitet.
Sosialt samvær etter behov, følge til
ulike aktiviteter med mer. Tilbudet kan
være individuelt, i en gruppe, eller en
kombinasjon av disse.
HVA ER DETTE?

Tilbys enkeltelever etter
behov
Varighet opp til 2 år

Ungdomskontakt psykisk helse
Sharon Gløersen, 488 91 009
Skolehelsetjenesten.
Helsestasjonen,
37 14 97 65
SLT-koordinator Elin Evensen
Tlf: 918 30 135

Etter behov

NAV-kontoret

NAV
55 55 33 33

Søkere av økonomisk
sosiallhjelp
Brukere under 30 år
med psykiske lidelser

NAV-kontoret

NAV
55 55 33 33
NAV/DPS
55 55 33 33

Personer med behov for
kontakt, hjelp eller veiledning i hverdagen.

Etter behov.

FOR HVEM?

NAV-kontoret

Vanligvis vedtak på 3 – 4
timer per uke.
HVOR/NÅR?

Risør kommune
37 14 96 00
Konsulent/saksbehandler Hilde
Austenå Nilsen, 948 84 566
KONTAKT/TELEFON

Råd og veiledning om barnets psykiske eller fysiske helse.

Foreldre

Helsestasjonen
Etter behov

Et program som styrker samspillet
mellom foreldre og barn for å forebygge utvikling av vansker på et senere
stadium.
Gjeldsrådgivning, økonomisk bistand,
arbeidsmarkedstiltak

Flyktningefamilier

Minst en hvert halvår

Familier med utfordringer innen økonomi, arbeid mm
Foreldre til barn i 3-12
år

Etter behov

Etter behov

Helsestasjonen, Kragsg. 48B
37 14 97 65

Foreldre/foresatte med
særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Enhet for habilitering.
Ved behov, jamfør Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2,d

Risør kommune, 37 14 96 00
Konsulent/saksbehandler Hilde
Austenå Nilsen, 948 84 566

Korttidsintervensjon ved begynnende
samspillsvansker i familier med barn i
alderen 3-12 år. Det legges vekt på
gode beskjeder, hvordan ros og oppmuntring fremmer samarbeid, måter å
grensesette på, og hvordan utøve
godt tilsyn med barna
Tilbudet kan gis på ulike måter, som i
avlastningsbolig, avlastningshjem eller
hjelp i hjemmet.

Helsestasjonen, Kragsgate
48B
37 14 97 65
NAV
55 55 33 33
Helsestasjonen, Kragsg. 48B
37 14 97 65
NAV
55 55 33 33

Noen tiltak er behovsprøvd etter lovverk, som Lov om helse- og omsorgstjenester, opplæringsloven, sosialtjenesteloven og barnevernloven.
Oversikten er utarbeidet som et verktøy i BTI-modellen, oppdatert 18.10.2017.
Ved feil/mangler i oversikten vennligst kontakt malin.paust@risor.kommune.no

RISØR KOMMUNE

Hjelpetilbud til barn og unge
Tiltak fra barneverntjenesten er hovedsakelig først tilgjengelig når barnevernet vurderer at det er nødvendig for
- 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,
- å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår
0-18 ÅR/
BARNEVERN
Barnevernvakt

Råd/veiledning

Familieråd

Besøkshjem

Støttekontakt

MST

PMTO (Parent Management Training –
Oregon)
COS-P (Circle of
Security – parenting)
Ansvarsgruppe

Fosterhjem

Tilsynsfører

HVA ER DETTE?

FOR HVEM?

HVOR/NÅR?

KONTAKT/TELEFON

Barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger
Avtalt, strukturert og målrettede møter med familien og
evt. Samarbeidspartnere.
Et møte mellom familiens
private nettverk og offentlige instanser.
En familie som på oppdrag
fra barneverntjenesten tar
imot et barn/søskenpar i
helger og eventuelt ferier.
Hjelp til å kunne utfolde seg
bedre, mestre ulike livssituasjoner og få mer tro på
seg selv gjennom samvær
og aktiviteter over tid.
Familie- og nærmiljøbasert
behandling for ungdom, i
alderen 12–18 år, med
alvorlige atferdsproblemer.
Et lavterskeltilbud til foreldre med barn i alder 3-12 år
med atferdsproblemer.
Det fokuseres på sentrale
elementer i tilknytningspsykologien
En tverrfaglig koordineringsgruppe eller plangruppe rundt et enkeltbarn.
Private hjem som på oppdrag fra barneverntjenesten
tar imot barn til oppfostring.
En person som er oppnevnt
fra barneverntjenesten til å
føre kontroll med at et fosterbarn får tilfredsstillende
omsorg i fosterhjemmet

Barn og familier i krise som
trenger hjelp raskt

Åpen hele døgnet

Familier med behov slik hjelp

Etter nærmere avtale, nedfelt i en
tiltaksplan.

37 01 31 01 eller
Alarmtelefonen for barn og
unge: 116 111
Barneverntjenesten,
47 99 33 33

For familier som selv kan utforme planer de vil følge.

Etter behov og avtale. Prosessen
går over noen uker.

Barneverntjenesten,
47 99 33 33

Hovedsakelig for barn i alder 312 år

Etter behov og avtale

Barneverntjenesten,
47 99 33 33

Hovedsakelig for barn i alder 618 år

Etter behov og avtale

Barneverntjenesten,
47 99 33 33

Primært foreldre, men også
nettverk rundt unge med problemer med rus/kriminalitet

Etter behov og avtale

Barneverntjenesten,
47 99 33 33

Foreldre til barn i alder 3-12 år

Etter behov og avtale

Barneverntjenesten,
47 99 33 33

Familier med barn i alder 0-10
år som står i fare for å utvikle
samspillsvansker.
Barn med sammensatte vansker på ulike arenaer.

Etter behov og avtale

Barneverntjenesten,
47 99 33 33
Barneverntjenesten,
47 99 33 33

Barn som av ulike grunner ikke
kan bo hjemme.
For fosterhjemmene i Risør

Barneverntjenesten,
47 99 33 33
Besøkene foretas med lovregulert hyppighet

Barneverntjenesten,
47 99 33 33

Barneverntjenesten i kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli har slått seg sammen til Barneverntjenesten Øst i Agder.
Full oversikt over ansatte i Barneverntjenesten Øst i Agder finnes via Gjerstad kommunes hjemmeside, http://www.gjerstad.kommune.no/
Telefonnummer sentralbord: 479 93 333.
Postadresse: Barneverntjenesten Øst i Agder, Postboks 33, 4971 SUNDEBRU
Besøksadresse: Brokelandsheia 26, 4993 SUNDEBRU
Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger
hjelp raskt. Barnevernvakten i Arendal dekker kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Åmli og Vegårshei.
Telefon: 37 01 31 01 eller 116 111. E-post: barnevernvakta@arendal.kommune.no
Besøksadresse: Arendal Politistasjon, Kirkegaten 2A, 4836 Arendal

Noen tiltak er behovsprøvd etter lovverk, som Lov om helse- og omsorgstjenester, opplæringsloven, sosialtjenesteloven og barnevernloven.
Oversikten er utarbeidet som et verktøy i BTI-modellen, oppdatert 18.10.2017.
Ved feil/mangler i oversikten vennligst kontakt malin.paust@risor.kommune.no

RISØR KOMMUNE

Hjelpetilbud til barn og unge
Ressursteam og møtefora
TEAM/FORUM

HVA ER DETTE?

HVEM DELTAR?

HVOR/NÅR?

KONTAKT/TELEFON

TILF-ressursteam

Et veiledningsforum og en tverrfaglig
drøftingsarena for barnehagene ved
behov for å dele en bekymring for et
barns utvikling.

Pedagogiske ledere og
styrer i barnehagen,
barnevern, helsesøster,
fysioterapeut, logoped
og PPT. Foreldre velger
selv om de vil delta.
Varierer noe fra skole til
skole: Spesped koordinator, rektor, sosiallærer, helsesøster og PPT.
Barnevern deltar ved
behov.
Foreldre inviteres med.

Kommunehuset

TILF-koordinator Anja Holme

Ressursteam på
barneskolene

Spes.ped.team på
Søndeled skole

RISR (Ressursteam
ungdomsskole)

LP nettverk

SLT-samarbeidsmøter
mellom politi og
grunnskolen
SLT-samarbeidsmøter
mellom politi og
videregående skole
SLT samarbeidsmøte
på videregående skole

Møtene har bestemt møtestruktur, og
kan handle om enkeltelever, klassemiljø, skolemiljø eller systemsaker.
Elevsaker drøftes etter samtykke fra
foresatte.
Intensjon: møtet beslutter videre tiltak
eller henvisning til andre tjenester.

Intensjonen med møtet er før-drøfting
av saker til ressursteam, undringssamtaler, erfaringsdeling og forslag til
interne tiltak. Saker kan drøftes anonymt eller med samtykke.
Oppfølging av ungdomsskoleelever
som ikke har enkeltvedtak, men som
trenger ikke-faglig oppfølging. Det kan
dreie seg om utfordringer knyttet til
psykisk helse, atferd, kriminalitet,
barnevern. I møtet avtales tiltak som
følges opp på neste møte. Tiltakene
involverer ofte andre tjenesteområder,
deriblant helsesøster, lege, barnevern, PPT og 2. linjetjenester.
Læringsmiljø og Pedagogisk analyse.
Refleksjonsforum for problemsstillinger som skolen ønsker hjelp til å belyse
og få innspill til tiltak
Informasjonsutveksling om ungdomssituasjonen med formål å fange opp
ungdom tidlig i en problemutvikling.
Informasjonsutveksling om ungdomssituasjonen med formål å fange opp
ungdom tidlig i en problemutvikling.
Informasjonsutveksling om ungdomssituasjon og trender i ungdomsmiljøet

SLT oppvekstforum

Sammensatt av alle tjenester i kommunen som arbeider direkte med barn
og unge og deres foreldre, samt forebyggende politi.
Informasjonsutveksling står sentralt i
disse møtene. Kjennskap til hverandres tjenester er viktig for å bedre
samarbeid og informasjonsflyt, og
forhindre dobbeltarbeid.

SLT Politiråd

Styringsgruppens oppgave er å legge

Også Abup kan inviteres for veiledning/undervisning om
bestemte tema
Lærere med spesialpedagogiske undervisningsoppgaver

Hver 2. mandag i måneden
(ikke august, januar og juni)

På den enkelte barneskole

Leder av ressursteam på den
enkelte skolen

Månedlig

Søndeled skole

Spes.ped.koordinator

3 ganger per semester

RISR består av rektor,
inspektør, sosiallærer
og rådgiver.

Hver 3. uke

Rektor Risør ungdomsskole
Anne Synnøve Drage
37 14 30 51 / 94 50 22 50

Alle barneskolene, ungdomsskolen og PPT

3 ganger pr. år

Leder PPT Gro Ekeberg
37 14 96 85 / 414 57 810

Barneskolen, ungdomsskolen, politi og SLTkoordinator
Videregående skole,
politi og SLTkoordinator
Videregående skole,
Abel ungdomsskole,
Risør ungdomsskole,
Bosetting enslig mindreårige, Voksenopplæringen (VIRK), politi og
SLT-koordinator
Forebyggende politi,
barnevern, helsestasjon, PPT, ungdomskolen, psykisk helse, barneskolene, ungdomsteamet i Nav, VGS, EM,
VIRK og SLTkoordinator

Månedlig

SLT-koordinator Elin Evensen
Tlf: 918 30 135

Månedlig

SLT-koordinator Elin Evensen
Tlf: 918 30 135

Årlige møter.
(september)

SLT-koordinator Elin Evensen
Tlf: 918 30 135

2 møter pr. år

SLT-koordinator Elin Evensen
Tlf: 918 30 135

Ordfører, rådmann,

2 ganger pr. år.

SLT-koordinator Elin Evensen

Noen tiltak er behovsprøvd etter lovverk, som Lov om helse- og omsorgstjenester, opplæringsloven, sosialtjenesteloven og barnevernloven.
Oversikten er utarbeidet som et verktøy i BTI-modellen, oppdatert 18.10.2017.
Ved feil/mangler i oversikten vennligst kontakt malin.paust@risor.kommune.no

RISØR KOMMUNE

Hjelpetilbud til barn og unge
til rette for den praktiske koordineringen av det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Styringsgruppen angir
mål og prioriteringer for SLT-arbeidet,
og sørger for at det innarbeides i det
kommunale planverket.

Koordinerende Enhet
(KE)

KE har primært oppgaver på systemnivå, som koordinering av SLT og
styring av BTI-arbeidet, dialog med
interne- og eksterne samarbeidspartnere, ha oversikt over tiltaksmeny og
trekke i trådene når det oppstår "flaskehalser" i systemet. I enkelte tilfeller
behandler KE saker på individnivå,
som i sammensatte saker som ikke
har blitt løst innenfor tjenesteområdet
eller med individuell koordinator, saker der resultatet vil bli bedre ved å ta
det i KE og kompetanseoverføring er
viktig for å få til en løsning, og der det
er tvil om hvem som best kan belyse
og håndtere en utfordring med tanke
på saksbehandling, koordinering og
tjenesteyting.

Barn i rusfamilier – fra
bekymring til handling

Ressurspersoner kurset av KoRus
Sør med forskjellige verktøy til praktisk bruk i kommunen. Kontaktes ved
behov for veiledning i arbeid med barn
og unge som viser signaler/symptomer på psykisk sykdom, omsorgssvikt
eller annet. Rus kan være en av utfordringene i hjem der barn ikke har
det bra.
Tiltak i Handlingsplan for bedre levekår blant barn og unge. Dialogmøtenes hensikt er en felles kompetanseheving på tvers av tjenester, bli bedre
kjent med hverandre og måten den
enkelte tjeneste jobber på, og senke
terskelen for å ta kontakt/samarbeid.
Det holdes faglige innledninger og
jobbes med drøftinger i grupper.

Dialogmøter

kommunalsjef for helse
og omsorg, kommunalsjef for barnehage skole, komiteleder for helse
og omsorg, komiteleder
for oppvekst, politiet
v/stasjonssjef og SLTkoordinator
Kommunalsjef oppvekst
og inkludering, ledere
av enhetene habilitering, barnehage, barneskole, ungdomsskole,
PPT, bosetting, opplæring og inkludering,
omsorg, helse, NAV, og
koordinator IP.

Barnehage, barneskole,
jordmor, miljøterapeut i
psykisk helse

Tlf: 918 30 135

4 ganger per år

Risør kommune 37 14 96 00
eller direkte til et av medlemmene i KE

For tiden ikke egne møter

SLT-koordinator Elin Evensen
918 30 135.
For interne henvendelser: se
kontaktinfo i Ansattportalen –
Ansatte/kontaktinfo - Ressurspersoner og -grupper

Alle tjenester som har
sin virksomhet rettet
direkte eller indirekte
mot barn, er invitert til
samlingene.

Dialogmøtene arrangeres 1
gang i året, med tema som
blir meldt inn fra tjenestene.

SLT-koordinator Elin Evensen
Tlf: 918 30 135
Prosjektleder for BTI
Malin Paust
Tlf: 976 13 288

Noen tiltak er behovsprøvd etter lovverk, som Lov om helse- og omsorgstjenester, opplæringsloven, sosialtjenesteloven og barnevernloven.
Oversikten er utarbeidet som et verktøy i BTI-modellen, oppdatert 18.10.2017.
Ved feil/mangler i oversikten vennligst kontakt malin.paust@risor.kommune.no

