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Innledning 
Foreldre er de viktigste i barn og unges liv, men alle kan bidra med å utgjøre en forskjell for 

barn og unges oppvekst. Det kan være ulike grunner til at foreldrene ikke gir barnet 

nødvendig omsorg og trygghet. Noen foreldre strever så mye med egne utfordringer at de 

ikke klarer å gi barna det de har behov for. Har et barn det dårlig over lengre tid, kan det 

skade barnets helse og utvikling. Det er derfor avgjørende med tidlig hjelp. 

 

Alle barn har behov for kjærlighet, omsorg, trygghet og beskyttelse. Barn trenger å få 

ivaretatt sine fysiske, psykiske, medisinske og følelsesmessige behov på en god måte. 

Omsorgssvikt kan være knyttet til ulike forhold, og det finnes ingen uttømmende liste som 

viser alle forhold eller livssituasjoner som er eller kan være skadelige for barn.   

 

Omsorgssvikt er når barnet ikke får dekket tilstrekkelig med fysiske, psykiske eller 

følelsesmessige behov, og barnet ikke får den omsorgen og beskyttelsen det trenger 

hjemme.1 

 

En rapport fra Fafo «Trøbbel i grenseflatene - Samordnet innsats for utsatte barn og unge»2 

løfter frem følgende årsaker til at det kan være vanskelig med tidlig identifisering: 

• manglende kjennskap til hva andre tjenester i kommunen kan bidra med, og 

• for lite oppmerksomhet på å identifisere og løfte frem bekymringsfulle forhold  

  

 
1 https://bufdir.no/Barnevern/Om_barnevernet/omsorgssvikt/ 
2 Fafo-rapport 2020-02 



4 
 

Oppvekstreformen 
Barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, trådte i kraft 1. januar 2022. Kommunene fikk da et 

økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Det overordnede målet med reformen er et bedre 

barnevern, der tjenestetilbudet skal kunne tilpasses lokale behov. 

Kravet om å arbeide mer forebyggende kommer inn i barnevernloven fra 01.01.2021. Dette kravet er 

imidlertid ikke et krav som er rettet mot barneverntjenesten, kravet er rettet mot alle tjenestene i 

kommunen. Endringer knyttet til dette er formulert på følgende måte i ny § 3-1 første og andre ledd i 

barnevernloven, gjeldende fra 1. januar 2022: 

« § 3-1. Kommunens og barneverntjenestens forebyggende virksomhet 

Kommunen skal fremme gode oppvekstvilkår gjennom tiltak for å forebygge at barn og unge utsettes 

for omsorgssvikt eller utvikler atferdsvansker. Kommunen skal sørge for å samordne sitt 

tjenestetilbud til barn og familier. 

Kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid etter første ledd. Planen 

skal beskrive hva som er målene for arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres og fordeles mellom 

etatene i kommunen, og hvordan etatene skal samarbeide. 

…» 

Våler kommune har også andre planer som ivaretar det forebyggende arbeidet. 

- Kommunens plan for bekymringsfullt fravær i skolene 

- Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Mosseregionen 

- Handlingsplan for barn i lavinntektsfamilier 

- Handlingsplan for god psykisk helse 

- Strategisk folkehelseplan 

- Boligsosial handlingsplan 

- Strategi for samhandling med frivilligheten 

Målet med oppvekstreformen er tidlig innsats der alle deler av sektoren tar sitt ansvar for den tidlige 

innsatsen. Det vil si tidlig innsats i barnehage, skole og helsestasjon. Kommunen skal jobbe med å gi 

tidlig og riktig innsats og bruke ressursene der det er størst behov. 

Kommunens ledelse skal ta ansvar for egen barneverntjeneste. Dette innebærer at kommunens 

øverste administrative ledelse og politiske ledelse må være orientert om forholdene i 

barneverntjenesten. Våler kommune innførte tilstandsrapport for barneverntjenesten i 2021. 

Tilstandsrapporten drøftes på en årlig dialogkonferanse med politisk ledelse, og legges frem og 

vedtas av kommunestyret hvert år. Tilstandsrapporten skal vise det arbeidet og de utfordringer som 

barneverntjenesten har og gi et grunnlag for å beslutte tiltak.  

Bakgrunn 
En plan for å forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer som er vedtatt av kommunestyret, vil 

bidra til en overordnet forankring av det forebyggende tilbudet og fordeling av kommunens ressurser 

til dette arbeidet. Det vil dessuten være et viktig verktøy for å sikre forpliktende og systematisk 

innsats for å legge til rette for helhetlige tjenester.3 

 
3  Prop. 133 L (2020-2021) 
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Planen for det forebyggende arbeidet gir en beskrivelse av:  

 

  

Kommunens overordnede mål og strategier for det 
helhetlige tjenestetilbudet

Ansvarsfordeling mellom kommunalområdene

Organiseringen av oppgaveløsningen

Samarbeidet mellom kommunalområdene

Et godt forebyggende arbeid handler om å  

• Identifisere behovene i befolkningen 

• Sørge for relevante tilbud fra ulike 

instanser 

• Tydelig definert hvilke roller ulike 

instanser skal ha  

• Ha tilstrekkelig kapasitet og 

kompetanse 

• Legge til rette for at de ulike 

tjenestene/instansene samarbeider 

www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-133-l-20202021 
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Overordnet mål 

 

 

Strategi for det helhetlige tjenestetilbudet i Våler kommune 
Våler sin kommuneplan - samfunnsdelen (2019-2030) løfter frem at folkehelse skapes der vi bor, 

lever og arbeider. Med større fokus på hvordan vi utvikler nærmiljøene våre, vil vi kunne forebygge 

sosiale ulikheter. Dialog med innbyggerne viser at nærmiljøene er viktige arenaer, og i tråd med 

visjonen ønsker vi å jobbe for gode nærmiljø som bidrar til sosialisering, integrering og god 

livskvalitet.  

Kommunen skal jobbe for at alle har like muligheter for utvikling og livsmestring. Dette skal vi gjøre 

ved å 

➢ øke egen kompetanse innen samfunnsfloker, også ved å jobbe tverrfaglig og over 

kommunegrenser, og sammen med gode kompetansemiljøer 

➢ fokusere på tidlig innsats for barn og unge 

➢ styrke barnehager og skoler som arenaer, der barn opplever sosial tilhørighet, 

inkludering og mestring 

➢ få flere barn og unge til å delta på sosiale arenaer, som ferie– og fritidstilbud, 

uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon 

➢ ha et helhetlig fokus på barns oppvekstsvilkår gjennom å se sammenheng mellom 

barnehage, skole, bolig og nærmiljø 

 

Når barn eller unge har behov for hjelp, må hjelpen gis så tidlig som mulig.  

Hvem er utsatte barn og unge? 

 

 

Barn og unge som har 
problemer på grunn av 
dårlig fysisk eller psykisk 
helse, lærevansker eller 
språkutfordringer.

Barn som er født inn i - eller 
havner i vanskelige 
livssituasjoner på grunn av 
fattigdom, bosituasjon, 
helseproblemer, rus, overgrep 
eller vold.

Trygge og robuste barn og unge i Våler 

kommune 
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Våler kommunes strategi for et mer helhetlig tjenestetilbud er å benytte modellen Tidlig 

identifisering og oppfølging av utsatte barn. Modellen skal sikre tidlig og sammenhengende innsats, 

og hindre brudd i oppfølgingen av barn og unge. De ulike tjenestene i kommunen skal utvikles og 

formelle strukturer, rutiner og arenaer for tverrfaglig samhandling skal etableres og styrkes.  

Ansvarsfordeling mellom kommunalområdene 

 

Figur 1 Det kommunale tjenestene som har oppgaver knyttet til barn og unge4 

De kommunale tjenesteområdene får føringer fra ulike myndigheter (departement og/eller 

direktorat). Det utgis ulike veiledere, rundskriv, tilskuddsordninger osv. som bidrag til å styre 

tjenesteområdene. Det kan være en utfordring for en kommune å samordne disse føringene i et 

felles arbeid rundt barn og unge. Det er derfor utarbeidet en felles retningslinje for arbeidet rundt 

utsatte barn og unge. Retningslinjen er utarbeidet i et samarbeid mellom Hdir, Udir, Bufdir, 

AVdir/NAV, IMDi og Politidirektoratet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonal 

faglig retningslinjen for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge finnes her. 

I modellen Tidlig identifisering og oppfølging av utsatte barn skal kommunen jobbe på tre nivåer: 

• Kommunenivå: ansvar og strategier på øverste politiske og administrative ledernivå 

• Etatsnivå: ansvar og strategier på ledernivå i tjenestene 

• Individnivå: ansvar og verktøy for den enkelte ansatte i virksomhetene i møte med barn 

og familier 

Samhandlingsmodellen synliggjør blant annet hvordan planer, rutiner, møtearenaer og tiltak på de 

ulike nivåene i kommunen sikrer at utsatte barn får riktig hjelp til riktig tid. 

Videre hjelper modellen kommunen i arbeidet med å: 

• utvikle verktøyene vi har for å bli oppmerksomme på og følge opp barn og familier som 

har behov for hjelp 

• styrke det tverrfaglige samarbeidet på tvers av tjenester og nivå 

• øke kunnskapen til våre ansatte i arbeidet med utsatte barn 

• styrke brukermedvirkningen til barn og foresatte 

Samhandlingsmodellen finnes digitalt på kommunens nettside https://valer.samhandlingsmodell.no/  

En mer detaljert oversikt over virksomhetenes ansvar inn i arbeidet med en bedre tverrfaglig innsats 

finnes bakerst i planen. 

 
4 https://www.statsforvalteren.no/contentassets/5c4289a0d0574f44ae6e70f4b584fe0a/presentasjon-av-
retningslinjen-05.11.21.pdf 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tidlig-oppdagelse-av-utsatte-barn-og-unge
https://valer.samhandlingsmodell.no/
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Organisering av oppgaveløsningen 
I arbeidet med Tidlig identifisering og oppfølging av utsatte barn benytter Våler kommune Bedre 

Tverrfaglig Innsats, BTI-modellen. BTI-modellen er en samhandlingsmodell som beskriver den 

sammenhengende innsatsen i og mellom tjenester rettet mot gravide, barn, unge og familier som det 

er knyttet en bekymring til.  

Tidlig innsats handler om å forebygge mer og å avdekke vansker tidligere, hos både barn, unge og 

familier som vi kjenner en bekymring for. Tidlig innsats kan både handle om å oppdage vansker i 

tidlig alder, og å oppdage vansker tidlig i en risikoutvikling. Det kan være forhold i hjemmet, 

egenskaper ved barnet/ungdommen/familien, eller miljøet i barnehagen/skolen eller på fritiden som 

skaper utfordringer. Hjemmet, helsestasjonen, barnehagen og skolen har derfor en sentral rolle både 

i å oppdage vansker og å følge dem opp. Hjelpetiltakene som blir iverksatt har fokus på å styrke 

beskyttende faktorer og redusere risikofaktorer rundt barnet/ungdommen/familien. 

Grunnmodellen i BTI beskriver hvordan samhandlingen kan legges til rette på fire forskjellige nivåer, 

avhengig av omfanget på vanskene som skal løses og tallet på aktører som skal involveres: 

 

Figur 2: BTI-modellen5 

Handlingsveilederen (BTI-veilederen) er selve oppskriften på hvordan vi skal gå fram i konkrete 

tilfeller der vi er bekymret for barn/ungdommer/familier. Veilederen beskriver strukturene og 

prosessene vi skal benytte oss av i arbeidet med barn og unge, både innenfor hver enkelt tjeneste og 

mellom tjenestene. 

Verktøyene er de konkrete hjelpemidlene vi kan og bør benytte i det daglige arbeidet med BTI-saker. 

Verktøyene inkluderer spesifikke metoder eller rutiner som støtter handlingene i BTI-prosessen, helt 

fra fasen der vi oppdager og vurderer en bekymring og videre gjennom fasene med å avgjøre, 

iverksette og evaluere hjelpetiltak. Vi snakker her om alt fra konkrete tips og råd til hvordan vi 

samtaler med barn og unge til mal for hvordan vi kaller inn og gjennomfører møter. 

 
5https://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/  
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BTI-veilederen finnes digitalt på kommunens nettside https://valer.bedreinnsats.no/bti-veileder/  

En forutsetning for at vi kan bruke BTI-modellen, er at medarbeiderne i kommunen har kompetanse. 

Vi snakker da om to typer kompetanse: Kompetanse til å forstå og bruke samarbeidsstrukturene i 

BTI-modellen. Kompetanse til å utføre oppgavene som ligger innenfor de ulike prosessene i 

modellen. Dette innebærer at vi må ha evner til å oppdage barn/unge/familier som gir oss en 

bekymring, til å samtale med barn/unge og foresatte, og vi må være i stand til å gjøre oss nytte av 

hjelpetiltak og andre hjelpetjenester der dette er nødvendig. 

Samordnede tjenester 

Samordnede tjenester handler om å bedre samarbeidet og ikke minst framdriften når kommunale 

basistjenester (f.eks. helsestasjon, skole, barnehage) og hjelpetjenester (f.eks. helsetjeneste, PPT, 

barnevern, tjenester for ungdom, SLT-koordinator) i fellesskap skal hjelpe barn/ungdom/familier 

gjennom vansker. Med en klar struktur bidrar BTI-modellen til styrket samhandling mellom tjenester, 

slik at de jobber målrettet, effektivt og helhetlig – og uten at det oppstår avbrudd i oppfølgingen.  

 

Hva skal til for å lykkes med samordning? 

 

Figur 3 – elementer for å lykkes med samordning av tjenestetilbudet - Fafo 

 

 

Brukermedvirkning 

Retten til medvirkning følger av Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art.12. Den er også 

hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 og barnevernloven §§ 1-6 og 6-3, jf. forskrift om 

medvirkning og tillitsperson. 

For å kunne danne seg egne synspunkter, må enhver ha tilstrekkelig informasjon. Retten til å 
medvirke innebærer dermed også en rett til å få tilstrekkelig og tilpasset informasjon. At barnet har 
fått tilstrekkelig informasjon, betyr at barnet sitter på den informasjonen barnet trenger for å kunne 
danne seg synspunkter. 

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf%C2%A0
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BTI-modellen er basert på at foreldre/foresatte i utgangspunktet alltid skal være en del av løsningen 

på et problem. Det blir derfor lagt stor vekt på at de kommunale virksomhetene/tjenestene skal 

samhandle med foreldrene gjennom hjelpeprosessen, og at foreldrene skal involveres på et tidlig 

tidspunkt etter at bekymringen for barnet/ungdommen har oppstått. Foreldreinvolvering innebærer 

også at foreldre på eget initiativ kan involvere kommunale virksomheter/tjenester dersom de er 

bekymret for egne eller andres barn. Involveringen av foreldre har både en etisk og faglig 

begrunnelse. Den etiske dreier seg om å respektere det overordnede ansvaret foreldrene eller andre 

foresatte har for egne barn. Det faglige dreier seg om at foreldrene ofte er en avgjørende aktør, og 

hjemmet en viktig arena i det forebyggende arbeidet med barn og unge. I kommunikasjonen mellom 

kommunal tjeneste(er) og familien, blir en elektronisk stafettlogg brukt som et viktig 

samhandlingsverktøy. 

 

  



11 
 

Systematisk arbeid i Våler kommune 
➢ Oppvekstteam. Oppvekstteamet ledes av nestleder i barneverntjenesten og består ellers 

av skolefaglig rådgiver, barnehagefaglig rådgiver, PPT, virksomhetsleder helse, 

kommunepsykologen, ungdomslos og ungdomskontakt.  

Nivå: BTI-modellen nivå 3 

Mål: Teamet skal hjelpe til i enkeltsaker der skolen ved hjelp av andre instanser ikke 

har funnet frem til tilstrekkelig gode løsninger. 

 

➢ Tverrfaglig samarbeidsteam. Samarbeidsteamet ledes av barnevernleder og består ellers 

av saksbehandler PPT og helsesykepleier knyttet til den enkelte virksomhet. 

Samarbeidsteamet skal ut i virksomhetene to til tre ganger i året for å drøfte 

systemarbeidet og eventuelle bekymringer anonymt.  

Nivå: Forebyggende arbeid og enkeltsaker BTI-modellen på nivå 0 eller 1 

Mål: forebyggende arbeid ved å trygge virksomhetene i arbeidet de gjør i arbeidet med 

barn og unges omsorg, psykiske helse. 

 

➢ Systematisk arbeid med psykisk helse i barneskolene - Trygg Oppvekst er et 

livsmestringsprogram med et forebyggende perspektiv for barn og ungdom.  

Nivå: Forebyggende arbeid 

Mål: Lære elevene å skape mestring, sette rammer for normalitet og lære seg å stå 

trygt i seg selv.  

 

➢ Grupper i skolene som gir barn mulighet til å snakke om samlivsbruddet med andre som 

opplever det samme, og med noen andre voksne enn foreldrene. – Voksne for barn 

Nivå: Forebyggende arbeid 

Mål: Gjøre barna bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen. 

 

➢ Systematisk arbeid knyttet til psykisk helse i ungdomsskolen - Robust Ungdom et 3-årig 

undervisningsopplegg i folkehelse og livsmestring for ungdomsskolen. 

Nivå: Forebyggende arbeid 

Mål: Lære elevene å skape god psykisk helse for seg selv og andre, de blir bedre kjent 

med hverandre og bygger samtidig et godt klassemiljø. 

 

➢ Rutine for bekymringsfullt fravær i skolene. 

Nivå: Forebyggende arbeid 

Mål: fange opp barn og unge som opplever utforinger tidlig. 

 

➢ Generasjon M 

Nivå: Forebyggende arbeid 

Mål: på en trygg arena skal ungdom oppleve mestring, sosialutvikling, bygger nettverk 

og får et springbrett til arbeidslivet. 

 

➢ Samarbeid med frivillige organisasjoner – tiltak og lavterskeltilbud til barn og unge. 

Nivå: Forebyggende arbeid 

Mål: få flere barn og unge til å delta på sosiale arenaer, som ferie– og fritidstilbud, 

uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon 
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Ansvarsfordeling - tjenester for barn, unge, foreldre og familier  
 Funksjoner og 

virksomheter 
Tilbud og tiltak som også benyttes forebyggende og ved uro 
på nivå 0 og nivå 1 i BTI modellen 
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Jordmor  
 

• Iverksette tiltak ved uro for et barn – BTI 
 

• Følger opp gravide fysisk og psykisk, tilbyr 
prevensjonsveiledning 

• Hjemmebesøk og oppfølging etter fødsel 

• Ammeveiledning 

• Tilbyr fødselsforberedende kurs i samarbeid med 
helsesykepleier og Familievernkontoret  

• Informerer om foreldrerollen i foreldrepakka til "Stine 
Sofies-stiftelsen" 

• Tilbyr Gravidkafe, nettverksbygging 

Helsestasjon 
 

• Iverksette tiltak ved uro for et barn – BTI 
 

• Følger opp alle barn 0-5 år med helseundersøkelser, 
vaksiner og foreldreveiledning,    

• Hjemmebesøk og tettest oppfølging i 1. leveår    

• Ammeveiledning 

• Tilbyr COS-p kurs for foreldre; helsesykepleiere og 
kommunepsykolog samarbeider om dette  

• Barselgrupper med fysioterapeut (motorisk utvikling) 
og kommunepsykolog (underviser om vold mot barn)  

• Foreldreveiledning / familieterapeut   

• Informerer om foreldrerollen i foreldrepakka til "Stine 
Sofies-stiftelsen" 

• Har Åpen barnehage tirsdag og torsdag 

• Samarbeider med Homestart 

Skolehelsetjenesten 
 

• Iverksette tiltak ved uro for et barn - BTI   
 

• Helsesykepleier er tilgjengelig for samtaler med 
elever, foresatte og lærere på skolene ukentlig (de 
største skolene flere ganger i uka) 

• Veileder foreldre 

• Vaksinerer barn i skolealder etter anbefalt program  

• Tilbyr undervisning etter avtale med skolene / 
Psykologisk førstehjelp, deltar i «Uke 6», 
Verdensdagen for psykisk helse, Vold i nære 
relasjoner sammen med Krisesenteret   

• Fysioterapeut følger opp barn med motoriske vansker  

Åpen barnehage 
 

• Iverksette tiltak ved uro for et barn – BTI 
 

• Tilbud 2 dager i uka for barn og foreldre som ikke har 
barnehageplass og som ønsker å møte andre 
småbarnsfamilier  

• Pedagogisk leder ansvarlig for opplegg / Er «URO-
trener» 
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NAV 
 

• Iverksette tiltak ved uro for et barn – BTI 
 

• Sosialtjenesten+ ungdomskontakt 

• Gjeldsrådgiver 

• Flyktningetjenesten 

• Husbankens ordninger – bostøtte og tilskudd 

• AAP +ungdomskontakt 

• SYFO- sykefraværsordningen  

• Dagpenger 

• Markedsarbeid 

• Servicegruppa 

Psykisk helse og rus 
 

• Iverksette tiltak ved uro for et barn – BTI 
 

• Samtale og veiledning for voksne som søker hjelp   

• Jobber med «Barn som pårørende» , både lokalt og i 
nettverk (samarbeid mellom kommuner og DPS) 

• Samarbeider med helsestasjonen og avdeling for rus 
og psykisk helse på Sykehuset Østfold  

• Ungdomskontakt; jobber med ungdom fra 11år-26 år 

• Ruskonsulenten arbeider mot voksne. Barn blir 
kartlagt og får et tilbud 

• Tett samarbeid med NAV 

• Samarbeider også med homestart, Fontenehuset og 
Familievernkontoret Fontenehuset, 

Rehabilitering/Friskliv 
 

• Ved uro for et barn – melde til leder for å iverksette 
tiltak - BTI 
 

• Friskliv tilbyr KID-kurs (depresjon) og vil gi tilbud om 
belastningsmestringskurs fra 2020  

• Ergoterapeut kartlegger, gir råd og veiledning for best 
mulig tilpasning i hjem, skole og på arbeidsplass  

• Søker på nødvendige hjelpemidler for barn og voksne 
for god daglig fungering for alle   

Kommunepsykolog 
 

• Iverksette tiltak ved uro for et barn – BTI 

• Jobber på individ, gruppe og systemnivå for å fremme 
psykisk helse  

• Barn, unge og foresatte er prioritert målgruppe 

• Veileder foreldre, medarbeidere i skoler og 
barnehager og jobber sammen med helsesykepleierne  

• Tilbyr undervisning i skoler og barnehager 

• Er «URO-trener»    

• Jobber spesielt mot vold i nære relasjoner 

Tildelingskontoret • Ved uro for et barn – melde til leder for å iverksette 
tiltak - BTI Behandler søknader om Helse og 
omsorgstjenester  

• Barnekoordinator – koordinere arbeidet for barn med 
sammensatte behov (oppvekstområdet) 

• Koordinerende enhet for IP/koord. og nettverksmøter 
, Skolefaglig rådgiver deltar i møter  

• Gi kurs til andre IP-koordinatorer 
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Barnevern • Tilgjengeliggjøre og markedsføre at foreldre og 
barn/ungdom kan ta kontakt direkte selv, ved behov 
for hjelp 
 

• Undersøkelser 

• Tiltak 

• Tilsyn med fosterhjem 

• Familieråd 

• Anonyme drøftinger med virksomhetene 

• Ikke-anonyme drøftinger etter samtykke 

• Familie- og foreldreveiledning 
Kompetanse på: 

o Martemeo 
o PMTO 
o MST 
o Cos-p 
o Trygghetssirkelen 
o Relasjonskompetanse 

•  

Barnehage • Iverksette tiltak ved uro for et barn – BTI 

• Kompetanseheving – Relasjoner 
 

• Forebyggende arbeid med trygt og godt 
barnehagemiljø 

• Cos-p - trygghetssirkelen 

• Aktivitetsplikten for barn som ikke opplever et trygt 
og godt barnehagemiljø 

• Samarbeid hjem – barnehage 

• Oppfølging av resultatene fra foreldreundersøkelsen 
på relevante områder 

• Barnesamtaler, foreldresamtaler 

• Tverrfaglige møter om barn med vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp 

• Møter og besøk for overganger barnehage – skole 
 

Skole og SFO • Iverksette tiltak ved uro for barn og unge – BTI 

• Kompetanseheving  
o Trygghetssirkelen 
o Psykisk helse blant barn og unge 

• Sørge for at elever opplever å kunne å snakke trygt i 
skolen 

 

• PALS – forebyggende arbeid med trygt og godt 
skolemiljø 

 Funksjoner og 
virksomheter 

Tilbud og tiltak som også benyttes forebyggende og ved uro 
på nivå 0 og nivå 1 i BTI modellen – nye tiltak planlagt er 
uthevet 
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• Aktivitetsplikten for elever som ikke opplever et trygt 
og godt skolemiljø 

• Skole-hjem samarbeid 

• Elevsamtaler 

• Oppfølging av resultatene fra elevundersøkelsen på 
relevante områder. 

• Mosseregionens karrierenettverk for grunnskolen – 
samarbeid om overgang fra grunnskole til 
videregående skole 

• TPO- nettverk: spesialpedagogenes 
nettverkssamarbeid for barn med vedtak om 
spesialundervisning  
 

• Tverrfaglige møter om barn med vedtak om 
spesialundervisning 

• Møter og besøk for overganger barnehage - skole  
 

PPT 
 
 
 

• Ved uro for barn og unge, ta kontakt med aktuelle 
virksomhet for å iverksette tiltak – BTI 
 

• Sakkyndige utredninger 

• Systemarbeid på skoler og i barnehager 

• Anonyme drøftinger 
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Tverrfaglige tjenesteutøvere 
 

Oppvekst og 
kultur 

UngdomsLOS • Ved uro for barn og unge sammen med 
virksomheten iverksette tiltak – BTI nivå 1 
 

• Samordnede lavterskeltilbud og tettere 
oppfølging av ungdom som er i en vanskelig 
livssituasjon. Målet er å styrke ungdommenes 
skoletilknytning, trivsel og mestring, og skal 
gjennom det bidra til å: 

o bedre skoleprestasjonene 
o øke gjennomføringen i videregående 

opplæring 

• Samarbeider med alle skolene barn og unge i 
alderen 11 til 18 år som har det vanskelig 

• Samarbeide med Ungdomskontakten. Fysisk 
til stede ute på skolene 
 

Helse og velferd Ungdomskontakt • Ved uro for barn og unge sammen med 
virksomheten iverksette tiltak – BTI nivå 1 
 

• Lavterskeltilbud for samtaler og veiledning av 
unge knyttet til psykisk helse og rus. 
Samarbeider med blant annet UngdomsLOS. 
Fysisk tilstedeværelse på ungdomskolen faste 
dager i uken 
 

Virksomheter i 
begge 
kommunal-
områder 

Stafettholder  
– nivå 1 i BTI modellen 

• I situasjoner der barn og unge trenger hjelp i 
en fase i livet, benytter kommunen en 
elektronisk logg som sikrer dokumentasjon, 
samarbeid, framdrift og gode overganger i 
dette hjelpearbeidet. Informer om, og få 
signert et samtykke til oppretting av logg. 
Stafettholder opprettes på nivå 1 i BTI-
modellen 

• Søke råd og veiledning hos andre 
tjenester/avdelinger uten at det blir 
opprettet et tverrsektorielt samarbeid. 

• Homestart kan for eksempel benyttes som 
tiltak for å forebygge utvikling av belastninger 
og stress, støtte familien på det de mestrer 
og avlaste etter familiens behov. 

 

Nøkkelpersoner- 
fra begge 
kommunal-
områder 

Oppvekstteam –  
Nivå 3 i BTI modellen 
 
 
 
 
 
 

Virksomhetene kontakter oppvekstteamet for 
bistand. 
• behandle saker som trenger et tverrfaglig 

blikk  
• behandle saker som ikke er løst på nivå 0 til 2 

i BTI-modellen, innenfor det enkelte 
tjenestested  



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
Barnekoordinator 
Nivå 3 i BTI modellen 

• behandle saker som krever tverrfaglige 
løsninger og samhandling på tvers av 
faggrupper og tjenestesteder  

• beslutte tiltak, ansvarsforhold og samarbeid 
på tvers 
 

 
Sikre nødvendig oppfølging og samordning av 
tjenestetilbud rundt et barn.  
 
• Ivareta retten til barnekoordinator for 

familier med barn som har behov for 
langvarige og sammensatte helse-, omsorgs, 
og velferdstjenester. 

 
 

   

 

Tverrfaglige samarbeidsmøter 
 Nettverksmøte  

– nivå 2 i BTI modellen 
• tverrfaglige møter om barn og her kaller 

virksomheten inn for eksempel PPT eller 
helsesykepleier 
Avgjør hvem som skal være stafettholder videre, 
med ansvar for møteledelse, referat og 
oppdatering av stafettloggen. 

 
Nettverksmøte: To eller flere 
tjenester/instanser koordinerer innsatsen slik at 
alle arbeider etter felles målsetninger og er 
kjent med hverandres innsats. 

 Spesped/IOP-møter  
– nivå 3 i BTI modellen 

• møter om barn og unge med vedtak om 
spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp. 
Ledes av spes.ped.koordinator. Deltakere er 
spesialpedagog, kontaktlærer, foreldre, PPT. Kan 
være tverrfaglige dersom det er behov i henhold 
til sakkyndigheten 

 IP-møter  
– nivå 3 i BTI modellen 

• tverrfaglige møter om barn med sammensatte og 
langvarige behov og IP. Ledes av 
Barnekoordinator eller IP-koordinator i 
virksomheten. 
Deltakere er ledelse og ansatte i henholdsvis 
skole eller barnehage, PPT, barneverntjenesten, 
kommunepsykolog og helsesykepleier kan også 
være andre eksterne instanser 
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Plan for videre kompetanseheving 
➢ Alle ansatte i virksomhetene får opplæring i BTI-modellen og bruker denne aktivt i saker der 

det er uro for barn og unge.  

Mål: Tidlig identifisering og oppfølging av utsatte barn på ulike områder 

 

➢ Relasjonskompetanse – alle ansatte i barnehagene – i regi av barneverntjenesten i Våler 

Mål: Øke kompetanse og bevisstheten på viktigheten av empati, vår evne til å sette oss inn 

i barn og unges perspektiv, tanker og følelser i arbeidet med barn. 

 

➢ Opplæring av ansatte i barneskolene på metoden Trygg oppvekst, jf mål for systemarbeidet i 

skolene. 

 

➢ Opplæring av ansatte i barnehage, skole, barnevern og spes.ped. bhg i Trygghetssirkelen/Cos 

P – i regi av Tilknytningspsykologene.  

Mål: Gi kunnskap til ansatte på hvordan veilede foreldre og jobbe med utfordrende barn 

For at barna skal kjenne seg trygge og på den måten stå sterkere rustet til å møte 

utfordringer i livet.  

 

➢ Opplæring til en veileder på hver skole om skilsmissegrupper – i regi av Voksne for barn, jf. 

Mål for systemarbeid i skolene 

 

Oppsummering 
Kommunen skal fremme gode oppvekstsvilkår gjennom tiltak for å forebygge at barn og unge 

utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer. Kommunen skal sørge for å samordne sitt 

tjenestetilbud for barn og familier.  

Kravet om å arbeide mer forebyggende er ikke et krav som er rettet spesielt mot barneverntjenesten, 

kravet er rettet mot alle tjenestene i kommunen. 

Målet med oppvekstreformen er tidlig innsats der alle virksomhetene tar sitt ansvar for den tidlige 

innsatsen. Det vil si tidlig innsats i barnehage, skole og helsestasjon. Kommunen skal jobbe med å gi 

tidlig og riktig innsats og bruke ressursene der det er størst behov. 

Vi vil igangsette et arbeid for å øke kompetansen til ansatte innen barn og unges psykiske helse og 

livsmestring, og etablere flere måter å jobbe systematisk forebyggende i virksomhetene. 

Våler kommunes strategi for et mer helhetlig tjenestetilbud er å benytte modellen Tidlig 

identifisering og oppfølging av utsatte barn. Modellen vil sikre tidlig og sammenhengende innsats, og 

hindre brudd i oppfølgingen av barn og unge, og øke kompetanse på de ulike kommunalområdene. 
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Kilder 
Prop 133 L (2020-2021) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-133-l-

20202021/id2842271/?ch=8  

Barnevernsreformen en oppvekstreform https://bufdir.no/Barnevern/reform/ 

Tidlig innsats og forebygging https://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/  

Prosjektplan for Tidlig identifisering og oppfølging av utsatte barn i Våler kommune 

Uro for et barn eller ungdom https://www.valer-of.kommune.no/barn-skole-og-oppvekst/uro-for-et-

barn-eller-en-ungdom  

Voksne for barn Skilsmissegrupper - Voksne for Barn (vfb.no) 

 

Indre Østfold kommune https://www.io.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/robust-

ungdom/om-robust-ungdom/  

 

Juba https://juba.org/trygg-

oppvekst/#:~:text=Trygg%20Oppvekst%20er%20et%20livsmestringsprogram%20med%20et%20foreb

yggende,l%C3%A6re%20seg%20%C3%A5%20st%C3%A5%20trygt%20i%20seg%20selv.  

 

Trygghetsirkelen https://bufdir.no/Familie/Tilbud_Regionene/circle_of_security/  

 Samordnet innsats for utsatte barn https://www.fafo.no/images/pub/2020/20737.pdf  

Nasjonal faglig retningslinje Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge - Helsedirektoratet 
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