SAMORDNET
HJELPETJENESTE

Hvor finner du oss?
1.etasje i bibliotekbygget
Alle hverdager kl 08.00-15.30

Hvem er vi?
Samordnet hjelpetjeneste består av pedagogisk psykologisk
tjeneste (PPT), helsestasjon og andre hjelpetjenester.
Vi har en god del samarbeid med barneverntjenesten.
Samarbeidsmodellen i virksomheten er politisk vedtatt.

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)
Virksomhetsleder og spesialpedagog Bente Iversen
Spesialpedagog Line Røtvold

HELSESTASJON
Ledende helsesykepleier Kjersti Nergaard
Konstituert helsesykepleier Hege Anita Nilsen
Sekretær for helsestasjon og PPT: Hanne K. Nilsen
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Når kan du kontakte oss?
Dersom barnet ditt har særskilte behov kan du som foresatt drøfte barnet og eventuelt
henvise til Samordnet hjelpetjeneste. Initiativet kan også komme fra andre som jobber
rundt barnet ditt, men det er alltid i samarbeid med foresatte. Det er de foresatte som
henviser. Eksempler på særskilte behov kan være:
❖ Diagnoser og funksjonshemminger som påvirker helse og adferd
❖ Ulike bekymringer rundt barnet hos foreldre, eller andre som
jobber rundt barnet. Dette kan være forsinket utvikling,
språkvansker, adferdsvansker, sosiale vansker, psykiske vansker,
lærevansker mm
❖ Fremmedspråklige
❖ Annet

Hvordan jobber vi?
Målsetting med arbeidet for tjenesten:
❖

å bedre oppvekstvilkårene for barn/ unge med særskilte behov

❖

hjelpe barn/ unge ut av vanskelige situasjoner og forebygge. Det er viktig at
hjelpetiltakene settes i verk på et tidlig tidspunkt før problemene/ vanskene
blir for store

❖

være oppmerksomme på hva som skaper og opprettholder problemer, både
på det personlige og samfunnsmessige plan. Tiltak settes inn for å hindre
problemutvikling, eller rette opp skjev-utvikling

❖

Helsestasjonen sitt hovedfokus i dette samarbeidet er å fokusere på
helseperspektivet og bidra med kunnskapene om barnets utvikling fra
fødselen av. Helsesykepleiers bakgrunnskunnskaper om barnet fra fødselen
av skal bidra til å se bredden, slik at man får et helhetlig forebyggende og
helsefremmende arbeid rundt familien.

❖ PPT sitt hovedfokus i dette samarbeidet er å medvirke til at barn og
unge med særskilte behov får best mulige vilkår for læring og
utvikling, og at den enkelte får et helhetlig tilbud.
❖ Barnevernet sitt hovedfokus i dette samarbeidet er forebygging i
forhold til omsorgssituasjonen
❖ Andre hjelpetjenester kan innvilge støttetiltak til familier. Dersom
slike støttetiltak innvilges er det gratis for brukeren/ brukerne.
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❖ De ansatte i Samordnet hjelpetjeneste har taushetsplikt. Alle
dokumenter oppbevares innelåst i arkiv.
Samordnet hjelpetjeneste har faste samarbeidsmøter en gang i måneden med
skolene og barnehagene.
Det direkte arbeidet rundt henviste barn kan bestå av:
❖ Kartlegging
❖ Observasjoner
❖ Samtaler
❖ Videre henvisning (til for eksempel lege, BUP, BUFETAT, Statped,
fysioterapeut, barnehabilitering, logopedisk senter mfl)
❖ Veiledning
❖ Rådgivning
❖ Koordinering
❖ Hjemmebesøk
❖ Utarbeiding av planer
❖ Sakkyndig arbeid/uttalelser
Mulige samarbeidspartnere, som kan delta i samarbeidet ved behov:
Lege, barnelege, andre medisinske spesialister, fysioterapeut, barnehage,
skole, SFO, psykiatrisk sykepleier, NAV, BUP. VPP, Statped,
barnehabiliteringen, ernæringsfysiolog, politi, prest og
Ungdomsleder.
Velkommen til Samordnet hjelpetjeneste ☺
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