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HVOR ER VI NÅ

Å VÆRE FORESATT
Å være foresatt, et er privat
anliggende. Samtidig er
ansvaret og foreldrerollen
offentlig og offer for debatt og
politisk utvikling. Dette
gjelder uavhengig om man tar
vare på sine egne barn eller
andres barn.
BTI jobber for å bistå
foresatte i foreldrerollen.
Noen problemer er langvarige
andre ikke.

BTI er et prosjekt som krever tålmodighet, og det vil ta tid før Balsfjord er i
en etablerings fase. Nå har vi kommet til en arbeidsfase hvor
handlingsveilederen utarbeides. En handlingsveileder er en utdyping av de
ulike nivåene (0-3) i BTI-modellen. Eksempel på hva som utarbeides er
metoder til hvordan vi kan konkretisere en oppmerksomhet. Denne
informasjonen vil bli formet til prosedyrer i nivå 0, første steg i
handlingsveilederen. Det er prosjekt gruppen som utarbeider et forslag til
hvordan handlingsveilederen for Balsfjord kommune kommer til å se ut.
Styringsgruppen gjør så en vurdering og gir tilbakemelding eller godkjenner
forslaget. For mer informasjon om hvordan en handlingsveileder ser ut,
besøk Tromsø, Haugesund eller Røros sine hjemmesider.
Det er også planlagt et besøk fra Tromsø kommune. Tromsø kommune har
brukt god tid på implementere BTI, og har erfaring som kan komme
Balsfjord til nytte. Under dette besøket skal prosjekt gruppen forhøre seg om
ulike tema. Interesser som allerede har kommet frem er: hvor mange bruker
BTI i dag og nytte verdien av dette, erfaringer, om Tromsø kunne
implementert BTI igjen hva ville de gjort annerledes og hva ville de beholdt.
Det er også spørsmål knyttet til det digitale verktøyet som kommer med BTImodellen.

Kompetanse heving
Sist Flyer ble det nevnt at det er planlagt kompetanseheving. Det er sendt
forespørsel ut til ledelsen i oppvekst om når en hel dag med
kompetanseheving ville vært aktuelt. Det blir igjen fokus på at alle ansatte
skal være med. Håper på et like bra engasjement som ved sist møtet.

“Just because my path is different doesn’t mean
I’m lost”
ALT I ALT
Prosjektgruppen jobber for BTI og per dags dato passer BTI inn slik kommunen allerede jobber. Det store prosjektet som
virket overveldende i 2015 er blitt oppnåelig, og det er planlagt implementering i 2018. Dette er et stort framskritt.

