RISØR KOMMUNE

Ressursteam og møtefora
TEAM/FORUM
TILF-ressursteam

Ressursteam på
barneskolene

Spes.ped.team på
Søndeled skole

RISR
(Ressursteam
ungdomsskole)

LP nettverk

SLTsamarbeidsmøter
mellom politi og
grunnskolen
SLTsamarbeidsmøter
mellom politi og
videregående
skole

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

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 helsesykepleier,
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.

HVEM DELTAR?
Pedagogiske ledere og
styrer i barnehagen,
barnevern,
helsesykepleier,
fysioterapeut, logoped og
PPT. Foreldre velger selv
om de vil delta.
Varierer noe fra skole til
skole: Spesped
koordinator, rektor,
sosiallærer,
helsesykepleier og PPT.
Barnevern deltar ved
behov.
Foreldre inviteres med.
Også Abup kan inviteres
for
veiledning/undervisning
om bestemte tema
Lærere med
spesialpedagogiske
undervisningsoppgaver

HVOR/NÅR?
Kommunehuset

KONTAKT/TELEFON
TILF-koordinator Anja
Holme

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
SLT-koordinator

Månedlig

SLT-koordinator Elin
Evensen
Tlf: 918 30 135

Videregående skole,
politi og SLT-koordinator

Månedlig

SLT-koordinator Elin
Evensen
Tlf: 918 30 135

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

Oversikten er utarbeidet som et verktøy i BTI-modellen, oppdatert 16.04.2019.
Ved feil/mangler i oversikten vennligst kontakt malin.paust@risor.kommune.no

RISØR KOMMUNE

Ressursteam og møtefora
SLT
samarbeidsmøte
på videregående
skole

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.
Styringsgruppens oppgave
er å legge 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.
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.

SLT Politiråd

Koordinerende
Enhet (KE)

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

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,
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.

2 ganger pr. år.

SLT-koordinator Elin
Evensen
Tlf: 918 30 135

4 ganger per år

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

Oversikten er utarbeidet som et verktøy i BTI-modellen, oppdatert 16.04.2019.
Ved feil/mangler i oversikten vennligst kontakt malin.paust@risor.kommune.no

RISØR KOMMUNE

Ressursteam og møtefora
Barn i rusfamilier –
fra bekymring til
handling

Dialogmøte med
familiefokus

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. Formål: 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.

Barnehage, barneskole,
jordmor, miljøterapeut i
psykisk helse

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

Oversikten er utarbeidet som et verktøy i BTI-modellen, oppdatert 16.04.2019.
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