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«Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne
til å møte livsens oppgåver og meistre utfordringar
saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å 
ta hand om seg sjølv og sitt liv, og samtidig overskott 
og vilje til å vere andre til hjelp» ( fra læreplanens 
generelle del)



Bedre tverrfaglig innsats

Antall barn fra 0 til 19 år i Lister

0-5 år 6-15 år 16-19 år Sum 30 % 10 %

Farsund 644                1 206             574                2 424             727 242

Lyngdal 678                1 275             476                2 429             729 243

Flekkefjord 608                1 222             449                2 279             684 228

Kvinesdal 444                777                308                1 529             459 153

Sirdal 149                240                85                  474                142 47

Sum 2 523             4 720             1 892             9 135             2741 914



Vi treffer dem……..



BTI Lister oppstart våren 2016
• Målsetting med det innledende arbeidet var å utarbeide 

handlingsveileder for barnehage, skole og helsestasjonen. 
Handlingsveilederne er digitalisert og dere finner den her: 
https://www.btilister.no/

• Barnevernet og PPT har vært med i prosjektet
• Forankring

• Politisk
• Administrativt
• Ansatte

• Eksempel på problemløsing

https://www.btilister.no/
https://www.youtube.com/watch?v=eCy9dhgrVnw


1. Implementering av handlingsveilederne
• Fase 1 – utarbeide handlingsveiledere for barnehage, skole og helsestasjon
• Fase 2 – implementering av handlingsveilederne i de enkelte kommunale enhetene

2. Videreutvikling - utviklingsarbeid
• Fase 3 – forbedre og utvikle felles system og rutiner for det tverrfaglige samarbeidet 

mellom ulike kommunale tjenester
• Fase 4 – forbedre og utvikle felles system og rutiner for det tverrfaglige samarbeidet 

med aktører utenfor kommunen

Fase Vår 16 Høst 16 Vår 17 Høst 17 Vår 18 Høst 18 Vår 19 Høst 19 Vår 20

Fase 1a- utvikling av handlingsveiledere

Fase 1b - digitalisering av handlingsveilere

Fase 2 - Implementering av handlingsveiledere

Fase 3 - Utviklingsarbeid_1 ( 3 arb, grupper)

Fase 4 - Implementere av Utviklingsarbeid_1

Fase 4 - Utviklingsarbeid_2 ( Arbeidsgrupper)

Men…BTI arbeidet er ikke ferdig – det er nå 
det begynner….



Organisering i Kvinesdal kommune

Styringsgruppe Prosjektgruppe

Arbeidsgruppe 
TBO

Arbeidsgruppe 
Oppvekst - Helse

Arbeidsgruppe 
Barn som 
pårørende

• Styringsgruppe
• Rådmann og kommunalsjefer

• Prosjektgruppe
• Helsestasjon, barnehage, skole, PPT, barnevern 

og NAV
• Prosjektgruppen har en prosjektleder

• Arbeidsgrupper
• Fra høsten av TBO, Oppvekst – helse, Barn som 

pårørende

• I tillegg har Lister BTI en interkommunal 
Styringsgruppe
• Deltakere fra alle lister kommunene samt PPT 

og barnevern



1) Plan for Implementering av handlingsveilederen

Mål for implementeringsarbeidet høsten 2018

• Alle ansatte vet hvordan man skal arbeide i forhold til 
bekymringer omkring et barn og hvordan saker eskaleres. 

• Alle aktørene skal også kjenne til sine roller i arbeidet og 
enheten skal ha implementert og dokumentert sine egne rutiner 
for arbeidet.

• Hver skole/barnehage og helsestasjonen skal ha drøftet, 
reflektert og dokumentert sine rutiner i forhold til BTI nivå 0 og 1

Nye mål for våren 2019 
• Arbeide med Nivå 2 og 3 i handlingsveilederen

https://www.youtube.com/watch?v=eCy9dhgrVnw


Roller og ansvar

• Suksessfaktorer
• Forankring

• Tydelighet i forhold til roller 
og ansvar

• BTI må etterspørres i alle 
ledd



Plan for utviklingsarbeidet 

• Arbeidsgruppe Oppvekst – Helse
• Gruppens mandat er å lage forslag til rutiner for «best praksis» i samarbeidet 

mellom helsestasjon og oppvekst. Nye retningslinjer / veileder for 
skolehelsetjenesten danner utgangspunkt for arbeidet.

• Arbeidsgruppe Barn som pårørende
• Formål; Lage struktur og rutiner for samarbeid mellom oppvekst, helse, lege 

og NAV i forhold til arbeidet overfor barn som pårørende. Helsedirektoratets 
pårørendeveileder danner føringer for arbeidet.

• Arbeidsgruppen TBO 
• Arbeidsgruppas mandat er å ta TBO arbeidet videre i Kvinesdal kommune

• Oppstart høsten 2018



Aktivitets- og fremdriftsplan..



• Bedre tverrfaglig innsats i Kvinesdal kommune ?

• Vi er i gang men har langt igjen og mye arbeid gjenstår….

• Derfor
• Vil vi fokusere på det vi holder på med fremfor å starte på flere nye prosjekter / 

prosesser…



Trusler

• Vi holder på med mange prosjekter og har ikke tid

• Manglende forankring

• Utydelighet i forhold til roller og ansvar

• Manglende engasjement og inspirasjon

• Endringsmotstand

• mm


