
Dialogmøte 1. april 2022

Hvordan møter Risør kommune 
oppvekstreformen?

- hvem er med i laget rundt barnet, og hvilke virkemidler har vi?









Barnevernsreform –
en strategisk tilnærming



Barnevernsreformen
•Formålet: 
•Barn skal få rett hjelp til rett tid i lokalsamfunnet
• Forebyggende og tverrsektorielt arbeid skal styrkes. 

•Økonomiske virkemidler trer i kraft fra 1.1.2022
•Økte kommunale egenandeler for bruk av 

spesialiserte hjelpetiltak, spesialiserte fosterhjem, 
institusjon og akuttiltak.
•Kompenseres i en overgang gjennom økt 

rammetilskudd med utgangspunkt i 
kostnadsnøklene. 



Økonomi – noen eksempler

Eksempler på de dyreste tiltakene:

Fem plasser i spesialiserte fosterhjem og to 
institusjonsplasser koster ca. 10 mill. pr år.  

2021 2022

Spesialiserte fosterhjem 440.000 1.000.000

Institusjonsplass 850.000 2.500.000



Grunnpilarene i reformen

•Tidlig innsats og forebygging

•Helhetlig tjenestetilbud

•Samarbeid på tvers av sektorer og kommuner

•Kommunal styring

•Ressursbruk og oppgaveløsningen må bli mer 
effektiv



Aktørene
• Oppvekstsektor

• Identifisere barn som strever tidlig og ha tilgang 
til forebyggende tiltak 

• Gode strukturer for samhandling 

• Helsesektoren
• Grunntjenester med ressurser og virksomme verktøy 

for å avdekke, forebygge og motvirke omsorgssvikt og 
skjevutvikling

• Voksentjenestene 
• Fange opp og gi hjelp til familier med barn som strever

• Barnevernet
• Kraftfulle og virksomme hjelpetiltak



Strategisk tilnærming



Oppvekstreformen i barneverntjenesten

Satsing på miljøterapi

Doble bemanning fra 
to til fire ansatte på 
ett år. Ett årsverk 
omplasseres intern. 
En ny stilling fra høst 
2022

Kompetansebygging

MarteMeo

TBO-F/trygg base

TIBIR/PMTO-
terapeut?

Videreutdanninger 
og masterløp.

Fosterhjem

Bedre oppfølging av 
fosterbarn, foreldre 
og fosterhjem.

Gjenforening der 
dette er mulig.

• TBO-F, traumebevisst omsorg for fosterforeldre

• MarteMeo

• TIBIR, tidlig innsats for barn i risiko

• PMTO, Parent Managment Training Oregon

• Ungsinn, liste over ulike tiltak

https://www.traumebevisst.no/fosterforeldre/
https://www.martemeo.no/
https://www.nubu.no/TIBIR/
https://www.pmto.no/
https://ungsinn.no/tiltak-liste/


Kompetanseløftet for spesialpedagogikk 
og inkluderende praksis

• Dekomp - skole

• Rekomp - barnehage

• Kompetanseløftet for 
spesialpedagogikk og inkluderende 
praksis –

påvirker alle som jobber med

barn og unge!



Satsing på kompetanse

• Omfatter hele laget rundt barna og elevene – alle må lære mer og revidere egen 
praksis

• Skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har 
behov for det

• Kompetanseløftet skal bygge på lokale vurderinger av behov for kompetanse, i 
samarbeid med universitet eller høgskole

• Samtidig skal oppgavene til Statped bli tydeligere og mer spisset for barn med 
varige og omfattende behov



Være på samme lag:
- den røde tråden

- ha en som er lagfører - stafettholder

- se hverandre

- møte på behov

- avklare hva må til for at...

- barnets/elevens stemme



Målet er

• et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole

• få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel - uavhengig av sine 
forutsetninger

• jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap

• det pedagogiske tilbudet må tilpasses

• tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene

• ansatte trenger kompetanse for å ...

• Arbeidet med kompetanseløftet må ses i sammenheng med rammeplan 
for barnehagen og fagfornyelsen i skolen. Vi må gi barn og elever likeverdige 
muligheter til læring og utvikling, uavhengig av barnas forutsetninger



Dette innebærer at kommuner, 
fylkeskommuner og private eiere skal

• Se det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet i sammenheng

• Ha samarbeidskompetanse for å kunne bygge et godt lag rundt barn/elever

• Ha kompetanse på vanlige utfordringer, men også sammensatte og relativt 

komplekse utfordringer

• Ha kompetanse til å se når det vil være nødvendig å hente inn spesialisert 

kompetanse og veiledning fra Statped

• Målgruppen er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte 

i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene



Tidlig innsats

Statpedkonferansen 2022 Hva skal til for å komme tidlig inn

• Kunnskap om de andre tjenestene i 
kommunen

• Ambisjoner på barnas vegne – hva 
gjør vi når vi ikke skal steke vaffel?

• Hva er det vi ser? - Barnets sårbarhet 
eller er det systemet som er sårbart?

• Besteforeldre, naboer, venner og 
hjelpeapparatet drar sammen



Veien videre - kompetanseløftet
• Det er opprettet en styringsgruppe for kommuner 

Øst i Agder

• Statped skal nedbemanne og overføre en del av 
sin kunnskap til PPT

• PPT skal være bidragsytere med å implementere 
inn i skole og barnehage. Det blir 
kompetanseheving i flere ledd

• Fra høsten vil PPT få opplæring/kursing fra UiA
og Statped på ASK(alternativ supplerende 
kommunikasjon) og matematikk

• Videre vil barnehager og skoler få spørsmål om 
hva de trenger av kunnskap (analysearbeid)

• Vi er i starten av kompetanseløftet…









Barnet i sentrum
Styrke laget rundt barnet
Rett tjeneste til rett tid
Sikre koordinert innsats

Se nasjonale forventninger i sammenheng!



…forebygge at barn og unge utsettes for 
omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer. 

Hensikt: 

• bidra til en overordnet forankring av det 
forebyggende tilbudet og fordelingen av 
kommunens ressurser til dette arbeidet. 

• sikre forpliktende og systematisk innsats for 
å legge til rette for helhetlige tjenester. 

implementeringsplan-for-bti-i-risor-kommune.pdf

https://www.risor.kommune.no/_f/p1/i23f2d09b-e6b9-44dd-8074-3f04114b82c5/implementeringsplan-for-bti-i-risor-kommune.pdf


• BTI er en samhandlingsmodell for tjenester 
som møter gravide, barn, unge og foreldre 
det er knyttet undring eller bekymring til

• Mål: kvalitetssikre helhetlig og koordinert 
innsats uten brudd i oppfølgingen

• BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og 
medvirkning

https://www.youtube.com/watch?v=XinOa0H9xEo&feature=youtu.be

Hva er BTI? Bedre Tverrfaglig Innsats

https://www.youtube.com/watch?v=XinOa0H9xEo&feature=youtu.be


Behov: Kjennskap/tilgang til virkningsfulle tiltak



Behov: Rett kompetansehevingstilbud til rett tid



Behov: Rett tjeneste til rett tid
• Anerkjenne utfordringer med og sette inn 

forbedringstiltak for å oppfylle tjenestenes 
forpliktelser til å levere forsvarlige tjenester (barns 
rettsikkerhet)

• Hjelpetilbud til barn og unge («Tiltaksvifta») 
• nye oppgaver i basis- og hjelpetjenestene 
(særlig barnevern/ppt) 
• virkningsfulle tiltak 
• felles forståelse av Innsatstrappa



09:15 Hjelpetilbudene i «tiltaksvifta» -
Barneverntjenesten

Siv Langerød-Erichsen og Wayni Bergan innleder til spørsmål/dialog:

•Hvilke endringer har skjedd i Barneverntjenesten som følge av 

reformen?

•Barnevernets og de andre tjenestenes rolle i laget rundt barnet når 

det er fattet vedtak (barnevernets tiltak i Hjelpetilbud)

•Hva kan den «formelle Barneverntjenesten» bidra med i øvrige 

tjenesters arbeid med barn/familier før det fattes vedtak?



Stafettholder/koordinator

https://www.helsedirektoratet
.no/veiledere/oppfolging-av-
personer-med-store-og-
sammensatte-behov

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov


Stafettholder/koordinator

https://www.risor.kommune.no/tjenester/oppvekst/tverrfaglig-innsats-for-barn-og-unge-bti/stafettholder/

https://www.risor.kommune.no/tjenester/oppvekst/tverrfaglig-innsats-for-barn-og-unge-bti/stafettholder/


Stafettholder/koordinator

https://www.risor.kommune.no/tjenester/oppvekst/tverrfaglig-innsats-for-barn-og-unge-
bti/stafettholder/

https://www.risor.kommune.no/tjenester/oppvekst/tverrfaglig-innsats-for-barn-og-unge-bti/stafettholder/


Drøfting av case

Roller og ansvar i laget rundt barnet



12:15 Oppvekstprofilen

https://www.fhi.no/fp/oppvekst/hent-oppvekstprofil/

https://www.fhi.no/fp/oppvekst/hent-oppvekstprofil/%C2%A0


Oppvekstprofilen



Oppvekstprofilen



Oppvekstprofilen

Tiltak som styrker barnas selvtillit og mestringsfølelse, øker 
motivasjon og trivsel på skolen, legger til rette for en mer aktiv 
fritid og hindrer utvikling mot atferdsproblemer, vil kunne bidra til å 
styrke barnas helse og muligheter. 

Alle tiltak som bidrar til å styrke foreldrenes muligheter for å 
ivareta sine barn er også viktige. Dette inkluderer tiltak som kan 
bidra til at foreldrene får en bedre og mer forutsigbar økonomi, og 
tiltak som kan gi økt kunnskap om hvordan de best kan ivareta sin 
egen og barnas helse.



Oppvekstprofilen

…forhold som har betydning for helse og 
utvikling, og som er sosialt skjevt fordelt, vil 
bidra til å skape og opprettholde sosiale 
ulikheter. 

Etter folkehelseloven skal derfor kommunene
rette sitt virkemiddelapparat inn mot å 
minske sosiale forskjeller.



Tilbudene i andre tjenester

• Barnehage, skole og PPT - virkningsfulle tiltak og samarbeid

med hjemmet ved Beate Aas, kommunalsjef skole og Barnehage

• Helsestasjons- og skolehelsetjenestens foreldrestøttende tilbud

ved Inger Urfjell Asdal, jordmor og avdelingsleder på

helsestasjonen og Solveig Løkke Kvinnesland, fagansvarlig

helsesykepleier

• NAVs arbeid med å støtte foreldrerollen



Sektor for skole og barnehage

Tid: 01.04.2022

Sted: Menighetshuset 

Tema: Læringsmiljøprosjektet

Dialogmøte 



Læringsmiljøprosjektet

• Risør kommune med Risør barneskole og Trollstua natur og 
idrettsbarnehage har takket ja til deltakelse i Læringsmiljøprosjektet pulje 6.

• Hovedmål for Læringsmiljøprosjektet er å sikre trygge og gode barnehage-
og skolemiljø uten mistrivsel og krenkelser som mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering.

• Risør kommune får direkte støtte og veiledning i to år, skoleårene 2022-23 
og 2023-24. 

• Barn og foreldre skal involveres og være aktive deltakere i prosjektet.

• PP-tjenesten og andre aktører involveres i arbeidet med å utvikle trygge og 
gode læringsmiljø. 



Betydningen av læringsmiljøet

Et godt læringsmiljø bidrar til 
 Positiv læring og utvikling både faglig og sosialt

 En skolehverdag for elevene som fremmer helse og trivsel

§ 9 A-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.



Opplevelse av læringsmiljøet

Ulike elever vil erfare og oppleve 

læringsmiljøet forskjellig

Det er elevenes subjektive opplevelser 

av læringsmiljøet som er avgjørende

Gode læringsmiljø har plass til ulikhet



Sentrale områder i arbeidet med skolens 
læringsmiljø:
Klasseledelse

Relasjoner lærer-elev

Sosial kompetanse

Samarbeid hjem-skole

Psykisk helse

Fysisk miljø

Involvering av elever

Ledelse og organisasjon

Skolekultur 



§9 A-3.Nulltoleranse og systematisk arbeid

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og 

trakassering.

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og 

tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. 

§9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt 

skolemiljø

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om 

eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. 

§9 A-5.Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein

elev

Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein 

annan som arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, 
diskriminering og trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor.



Hvorfor fikk vi tilbud om å være med?

• Elevundersøkelsen 

• Negativ utvikling, flere elever på nivå 1 i lesing og regning

• Ungdata undersøkelse

• Læringsmiljø



Elevundersøkelsen – ser på elevenes skole- og læringsmiljø

• Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene?

2018-19 2019-20 2020-21 1921-22

Hele landet 5,7 5,7 6,4 6,6

Risør barneskole 
7. trinn

3,3 5,3 8,8 7,7

Søndeled skole
7. trinn

7,1 * 8,0 12,5

Hele landet 4,7 4,5 3,8 4,1

Risør ungdomsskole 
10. trinn

* 0,0 * 8,1



Læringskultur

• Det er god arbeidsro i timene

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

Hele landet 3,5 3,5 3,4 3,4

Risør barneskole 
7. trinn

3,0 3,5 3,8 3,3

Hele landet 3,6 3,6 3,7 3,6

Risør ungdomsskole
10. trinn

3,7 4,3 3,4 3,5



Elevmedvirkning

• Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med 
fagene?

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

Hele landet 3,4 3,4 3,7 3,3

Risør barneskole 
7. trinn

3,2 3,3 3,3 3,8

Søndeled skole
7. trinn

3,3 * 2,8 3,9

Hele landet 3,0 3,0 3,4 3,0

Risør ungdomsskole
10. trinn

2,7 3,0 2,8 2,5



Antall elever med spesialundervisning 2021-22

Kommune Antall 
elever

Antall elever med 
spesialundervisning

Antall elever med 
særskilt norsk

Prosent

Hope oppvekstsenter 40

Risør barneskole 346 36 22

Risør ungdomsskole 245 32 8

Søndeled skole 94







HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN
FOREBYGGENDE HELSEARBEID

0,2 FAGANSVARLIG HELSESYKEPLEIER
0,5 AVDELINGSLEDER



BRUKERNE VÅRE GJENNOM ÅRET
• 40-60 gravide med partnere

• 40-60 nyfødte/første leveår

• Ca. 250 barn i barnehagealder

• Ca. 450 barn i barneskolealder

• Ca. 250 ungdommer på ungdomsskolen

• Risør videregående skole (200 elever) + HFU ( all ungdom opptil 22 år)

• Flyktninger og familiegjenforente, arbeidsinnvandrere til TBC-sjekk

ALLE 
FORELDRENE



FOREBYGGENDE HELSEARBEID FOR ALLE
• Svangerskapskonsultasjoner og forberedelse til fødsel og foreldrerolle
• 2 hjemmebesøk i barsel
• 12 konsultasjoner i småbarnsalder
• 4 legekonsultasjoner fram til 2 år
• Barselgrupper
• Skolestartundersøkelse
• Undervisningsopplegg i alle skoler
• 8. trinnsamtale
• Planlagte samtaler og drop-in tilbud for barn/unge
• Helsetjenester og drop-in samtaler i HFU
• Vaksineprogrammet gjennom hele oppveksten 



HVA ER FOREBYGGENDE HELSEARBEID?

• Forebyggende helsearbeid dreier seg både om å fremme folks helse og 
livskvalitet og om å redusere risiko for sykdom og skade

• Forebyggende helsearbeid retter seg også mot enkeltpersoner og utsatte 
grupper, der helsetjenesten har et særlig ansvar

JOBB

BARNET! SAMSPILL

MOTORISK 
UTVIKLING

FØLELSES-
REGULERING

VEKST OG 
MODNING

FORVENTNINGER OVERGANGER
BARNEHAGE - SKOLE

VENNER

FYSISK HELSE
BARN OG FORELDRE

PSYKISK HELSE 
BARN OG FORELDRE

SOSIAL HELSE
SEKSUELL HELSE

LYTTE 
STØTTE
VEILEDE 

…men også 
AVDEKKE 
RISIKO

NORMAL UTVIKLING OG VARIASJON, 
ELLER SKJEVUTVIKLING?



Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

 Foreldrestøtte på alle konsultasjoner 

 Vi snakker med alle 

foresatte om foreldrerollen 

og om hvordan de

best mulig kan støtte barnets 

fysiske, psykiske og sosiale utvikling. 

Bilde: ndla



Vi er opptatt av

at foreldre opplever mestring i foreldrerollen

å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn

å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos barn og unge

å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og 
omsorgssvikt

å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig

å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov



Foreldrestøttende arbeid 

 Bygger på kunnskap om hjernens utvikling og hva 
barn trenger for å bygge 
en solid «hjernegrunnmur» for å bli et trygt barn. 

 Hjernen formes av våre erfaringer og er aller mest
sensitiv de første leveårene hvor grunnmuren bygges.

 Omsorgspersonene bidrar sterkt til hjernebyggingen 
i samspillet med barnet. 

Foto: LaH



Hva gjør vi?
 Forebyggende program i de faste konsultasjonene rettet mot alle 

foresatte på helsestasjonen.

Samtaler/veiledning med elever og foresatte sammen og hver for seg    
i skolehelsetjenesten

Psykologisk førstehjelp/hjelpehånden sammen med elev og foresatte

Tverrfaglig samarbeid både med 1. og 2. linjetjenesten.



 Ekstra samtaler og veiledningstilbud til 
foreldre/foresatte som strever i foreldrerollen 
og med å forstå barnet sitt

For eksempel Foreldreveiledningsprogrammet 
«Trygghetssirkelen/Circle of security» individuelt eller i 
gruppe om:
• Hvordan man kan tolke barnets behov
• Regulering og forståelse av barnets følelser

• Å takle egen frustrasjon når barnet oppfører seg 
utfordrende



NAVs arbeid med å støtte foreldrerollen



Hvordan bidrar vi til å bedre indikatorer i 
oppvekstbarometeret?

Refleksjoner med utgangspunkt i dagens innhold:

• Anna Stina Næss: Kultur, idrett og fritid, inkludert 
frivilligheten

• Berit Weiby Gregersen: Hva tas med fra dagens innhold 
til kommuneplanens samfunndel?

• Per Christian Andersen: Hvordan kan arbeid med 
Innsatstrappa forsterke arbeid med målene i 
Oppvekstreformen?



Kultur er folkehelse



Kultur = Identitet



Sårbarhet

SIR KEN ROBINSON
GILLIAN LYNN



THE WOW FACTOR

ANN BAMFORD





Gi de en gitar

Utlånssentral

Frivilligheten og Frivilligkoordinator



Demografi





Kostnadsfordelingen 
for den helhetlige 
innsatstrappen for de 
åtte kommunene i 
Østre Agder for 2020



Formålet med den 
helhetlige «innsatstrappen»

• Synliggjøre at tiltak i ulik grad griper inn i folks liv

• Oversikt over kommunens tilbud på de ulike trinnene, og tydeliggjøre 
forventninger til tjenestene – og til innbyggerne.

• Modell for å prioritere aktiviteter og innsats

• Kommunikasjon som samsvarer med innsatstrappas intensjon 
bidrar til forventningsavklaring med innbyggerne om kommunale 
tjenester.

• Oversikt over ressursbruk på de ulike tjenestenivåene

• Grunnlag for strategisk planlegging og tjenesteutvikling

• Utgangspunkt for økonomisk planlegging og styring

• Bidra til at kommunen satser mer på forebyggende tiltak, og høster 
gevinst i form av redusert behov for omfattende helse- og 
omsorgstjenester. 

• Underlag for en mer presis dialog mellom politikk og administrasjon



Utvikling av en felles 
regional helhetlig 
innsatstrapp i Østre 
Agder

• Status per 17. desember 2021

• Redaksjon Tone Worren, Elisabeth 
Nærestad og Siri Sølvberg Andersen

• Utkast sendt Østre Agder 
kommunene: 7. desember

• Forlenget frist svar på utkast fra alle 
kommunene: 
14. desember og 14. januar 2022

• Presentasjon i HLF: 
17. desember og 28. januar 2022. 
Utsatt til 4. mars.



Drøfting :
(Individuelt –gruppe- plenum)

• Hvordan kan jeg bidra til at vi når målene med Oppvekstreformen?

• Hva er min rolle i videre arbeid?

• Hva og hvordan skal jeg ta med dagens hovedpunkter til egen 
tjeneste?



Hanne Amalie Sklett Larsen, PwC

Hva blir viktig for videre 
implementering av BTI og 
målene med 
Oppvekstreformen? 

Sluttrapport

https://www.risor.kommune.no/_f/p1/i50dfd187-24f4-4d1d-9bb3-f7c45a21ad55/rapport-folgeevaluering-av-bti-agder_pwc.pdf










Gjerstad kommune

Tidlig innsats i Gjerstad kommune



Gjerstad kommune

• Folkehelseprogrammet

«Vi må gjøre noe sammen, koordinert og systematisk»

• BiR – Korus – 2016

• «Vi Bryr Oss – SAMMEN for barn og unge» i Gjerstad 
kommune

• BTI – hva, hvem, når

• HBS – Helsefremmende Barnehager og Skoler



Gjerstad kommune

Vårt prosjekt knyttet til 
folkehelse, tidlig innsats og 

forebyggende arbeid

Ressursgruppe

Tverrfaglig

Varierte tema
Mindre team – konkrete varierte 
oppgaver til fellesskapets beste

Rød tråd – mange tiltak
Verdiforankra



Gjerstad kommune

Peilemerker



Gjerstad kommune

• Startet i opp i vår kommune høsten 2020

• Viktig samarbeid på tvers av kommunene – Lillesand, Åmli, Birkeland og Gjerstad

• RVTS har vært en viktig ressurs inn i arbeidet

• Plan, barnehage, skole og helsestasjon har vært aktive inn i arbeidet

• Ressursgruppa fra vår kommune bredt representert og sterkt ledelsesforankra

• Forskningsbasert og teoriforankra



Gjerstad kommune

Aktiviteter som er gjennomført

- Informasjon i ulike kanaler og møter til ansatte i alle tjenester 
som jobber med barn og unge, samt ut til foreldre

- Praktiske og konkrete øvelser i personalgruppene i skole og 
barnehage – ulike øvelser til ulike peilemerker

- Praktisk bruk av peilemerkene i kommunens 
overgangsprosjekt mellom barnehage og skole

- Praktisk bruk i kommunens ressursteam

- Et sterkt fokus på elev/barnesyn i skole og barnehage

- Et sterkt fokus på utvikling av voksenrollen i arbeid med barn 
og unge

- Ulike bidrag inn i arbeidet med utvikling av nettsiden for 
Peilemerker 



Gjerstad kommune

En prosess
Utfordringer

• Bli enig om at alle skal jobbe med dette, på denne 
måten!

• Opplevelsen av tidsmangel

• Opplevelsen av for mange baller i lufta

• Ulike kulturer

• Ulike rammeforutsetninger

• Ulikt lovverk



Gjerstad kommune

Suksessfaktorer og nåsituasjon

• Oversiktlig organisasjon

• Drar i samme retning

• Lojalitet til felles beslutninger

• Samarbeid er et gode, ikke en belastning

• Snakke et språk alle forstår! Meningsfullhet, 
begripelighet og håndterbarhet

• Forenkle det kompliserte

• Jobbe med konkrete oppgaver 

• Aksept på at en aldri blir ferdig – kontinuerlig arbeid



Drøfting:
(Individuelt –gruppe- plenum)

Oppleves peilemerkene meningsfulle for oss i Risør kommune, og 
ønsker vi å jobbe med å implementere de?

Hva ønsker vi skal være tema for Dialogmøte med familiefokus neste 
gang? Vi har startet prosessen med å tenke «Vi i laget rundt barnet», 
avklaring av roller og ansvar – hvordan skal vi jobbe videre med å 
bedre tilgangen til virkningsfulle tiltak?


