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1. INNLEDNING –OPPVEKSTREFORMEN 

Barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, trer i kraft 1. januar 2022. Intensjonen er å gi mer ansvar til 

kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele 

oppvekstsektoren. Målet er at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. 

1.1 Kommunens ansvar (ny bvl § 15-1): 

• Fremme gode oppvekstsvilkår 

• Generell og selektiv forebygging utføres av en rekke kommunale tjenester og etater 

• Tiltak for å forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsvansker 

• Samordne tjenestetilbudet til barn og familier 

• Kommunestyret skal vedta plan for kommunens forebyggende arbeid 

Ansvaret for barnevernet er i dag delt mellom stat og kommune. Evalueringer av barnevernet har pekt på at dagens 

ansvarsdeling kan by på utfordringer, og at enkelte beslutninger tas langt fra brukerne. Uklare ansvarsforhold kan 

føre til uforutsigbarhet i tilbudet og samhandlingsutfordringer, noe som først og fremst rammer barna som har 

behov for hjelp. Bakgrunnen for å flytte mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, er kommunenes nærhet 

til familiene og innsikten i barnas og foreldrenes behov. 

1.2 Målene med den nye reformen  

• Få hjelp til rett tid, og fortrinnsvis der de bor 

• Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov. 

• Forebygge at barn kommer i en vanskelig omsorgssituasjon 

Da må det etableres: 

• Samarbeid om forebyggende arbeid, på  tvers av sektorer og faginstanser 

• Samarbeid med frivilligheten, kultur og folkehelse 

• Samarbeid mellom kommunene i Indre Namdal 

• God kommunal styring og prioritering av ressurser. 

1.3 Plan for forebygging 

Planen for det forebyggende arbeidet skal beskrive målene for arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres og 

foreldes mellom etatene i kommunene og hvordan etatene skal samarbeid. 

• Kommunestyret skal vedta en plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer 

• Planen skal bidra til overordnet forenkring av det forebyggende arabeidet og fordeling av ressurser til dette 

arbeidet. 
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1.4 Økonomiske forhold 

Målet med reformen er å vri ressurser og innsats opp mot barna der de bor, og fortrinnsvis i lokalmiljøet. 

• Da har staten innført en ordning der kommunene i langt større grad må dekke utgiftene i fosterheimer. Her 

er det en 3 års overgangsordning for kommuner, som allerede har tjenestekjøp av statlige fosterheimsplass 

• I tillegg har Staten dratt inn midler til ørmerkede stillinger innen barnevernet. Eks. Indre Namdal barnevern – 

2 stillinger.  Ressurser til disse stillingene er nå tildelt kommunene via rammetilskuddet, ca 730.000 kr for 

Indre Namlskommunen. For Namsskogan sin del utgjør det for 2022  127.000 kr. 

 

Økonomien i reformen diskuteres fortsatt, og for Namsskogan kommune sin del er det problematisk å se at de 

statlige inititativene frigjør ressurser til forebyggende arbeid. Da blir det fortrinnsvis en oppgave KST må prioritere 

innenfor ordinære rammer. 

 

2. STATUS I NAMSSKOGAN 

Selv i en liten kommune er det mange stillinger og funksjoner, som på en eller annen måte har oppgaver knyttet til 

tidlig insats/forebyggende arbeid. I perioder har det vært utfordrende å etablere samarbeid om forebyggende arbeid 

på tvers av sektorer og faginstanser.  

1. Barnevern- PPT 

Namsskogan kommune er med i interkommunal tjenestene—Indre Namdal barnevern og Indre Namdal PPT. 

Tjenesten er samlokalisert i Grong kommune med felles ledelse og støttefunksjoner. 
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Følgende fagstillinger er tilknyttet tjenesten pr. 2022: 

• Barnevern: 10,85 årsverk. inkl fagleder, saksbehandlere, psykologspesialist (kjøpt tjeneste), tiltaksstilling, 

tilsynsperson, merkantil og administrativ ledelse/forebyggende systemarbeid. 

• Drift PPT: 5,45 årsverk inkl. rådgivere, fagleder, logoped (kjøpt tjeneste), administrativ leder og merkantil 

funksjon. 

 

2. Familiesenter 

Kommunen etablerte for noen år siden ( ca 2005) helsetjenester knyttet til barn og unge, under 

Familiesenteret. Her er fagstillinger, som arbeider med helse tjenester til barn og unge samlokalisert. 

• Jordmor  100 % (salg av tjenester 40 %) 

• Helsesykepleier 100 % 

• Psykisk helsearbeid barn og unge 30-40 % - vakant.  

 

3. Andre stillinger/funksjoner: 

• Folkehelsekoordinator 40% 

• MOT 17 %, bemannes pr dato av ansatte i skole. 

• Kommunelege  

• 2 Kommunalsjefer (Helse og omsorg, Oppvekst) 

 

4. Skolene: 

• Lærerstillinger:  1500 % inkl div funksjoner. 

• Barne og ungdomsarbeider/Assistenter/miljøarbeidere:  500 % inkl SFO. 

• Administrasjon:  225 %  i dette ligger spes.ped.koord, rådgiver, rektor, ass. rektor og sekretær. 

 

5. Barnehagene: 

• Felles styrer 100% 

• Pedagogisk ledere: 475  % 

• Barne og ungdomsarbeidere/Assistenter: 950 % 

 

6. Frivillig sektor 

• Frivilligsentralene 

• Sanitetsforeningene 

• Lag og foreninger 

 

Kompetanse- bemanning – sårbarhet 

Erfaringene fagkompetanse er kritisk faktor i det forebyggende arbeidet.  

• Krevende å ha stabilitet og kontinuitet over tid. Avhengig av at nøkkelpersoner er på plass. 

• Små forhold og tette relasjoner mellom fagpersoner, ansatte i skole/barnehage. 

• Uavklarte arbeids og ansvarsfordeling mellom de ulike aktørene i det forebyggende arbeidet. 
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2.1 Forebyggende plan barn og unge 

I 2017 ble det utarbeidet en forebyggende plan for barn og unge. Denne planen beskriver fortrinnsvis forebyggende 

arbeid, og tiltak som gjennomføres for barn i alderen 0-18 år.  

De første par årene etter at planen ble vedtatt var det stort fokus på samhandling mellom ulike aktører, for å 

realisere tiltak.  Dette var en periode med en viss stabilitet av nøkkelpersoner. Etter hvert har det nok blitt mindre 

fokus på koordinering og samhandling. Likevel er mange av tiltakene i planen innarbeidet, som faste aktiviteter i 

skole, barnehage, helsestasjon mv. 

 

2.2 Tverrfaglig samhandling 

Namsskogan kommune har gjennom mange år vært med i interkommunalt samarbeid innen barnevern og PPT.  Opp 

mot disse samarbeidsorganene er det også etablert en del nettverkssamarbeid, der ulike fagpersoner og ledere er 

inkludert.   

2.2.1 PPT- barnehage/skole 

Etablert et fast og strukturert samarbeid gjennom mange år. Samarbeidet er knyttet til både systemnivå/forebygging 

og individnivå.  

Barnehagene har over flere år vært med i «TI-Kvello» modellen. 

Skolene har gjennom samarbeid med PPT fått erfaring med analysemodellen. 

Erfaringene viser at samarbeidet kan være sårbart ved fravær, sykemelding, permisjoner mv. 

2.2.2 Skole/barnehage - Barnevern 

Har i perioder vært faste samarbeidsmøter 2-4 ganger pr. år, med mål om forebyggende arbeid. Av ulike årsaker har 

man ikke klart å etablere stabilitet, og kanskje har heller ikke møtene funnet sin form slik at det blir opplevd som 

nyttig.   

2.2.3 Kommune - barnevern 

Administrativ skole/barnehagemyndighet ( Kommunalsjef Oppvekst) har gjennom oppvekstansvarlignettverket i 

Indre Namdal hatt faste samarbeidsmøter med barnevern/PPT.  

En gang pr. år er det gjennomført statusmøter mellom kommunen og barnevernet, der administrativ og politisk 

ledelse deltar. 

Indre Namdal barnevern har utfordret kommunen ift å få i gang faste tverrfaglige møter av forebyggende karakter.   

2.2.4 Familiesenter – Skole/barnehage 

Etablert god kunnskap og samhandling om utfordringer knyttet til barn og unge.  Det har vært fokus på 

tilstedeværelse, tilgjengelighet og forutsigbarhet. 

På skolene ble det etablert skolehelseteam, og faste møter med rektor hver 6. uke  

Det tilstrebes å etablere barnehagehelseteam med møter hver 6. uke 

Likevel oppleves samarbeidet å være sårbart ift fravær, sykemeldinger, vakante stillinger mv. Dette fører i perioder 

til mindre kontinuitet og tilgjengelighet. 
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2.2.5 Familiesenter – barnevern 

Familiesenteret deltar på statusmøte mellom kommune og barnevern sammen med administrativ og politisk ledelse.  

Deltar på samarbeidsmøter møter med kommuneledelse og barnevern, samt tverrfaglige samarbeidsmøter.   

 

2.2.6 Tverrfaglig forum – samarbeidsmøter 

Som en del av arbeidet med forebyggende plan i 2016-17 ble det etablert såkalte lunsj-møter hver/annehver måned.  

Dette var møter, som i utgangspunktet var av mer uformelt preg.  Ordfører, rådmann, politi, prest, lege, elevråd, 

Mot-koordinator var representert her i tillegg til rektor, styrer, familiesenter, kultur mv. 

I perioder har det vært et egnet forum for å bli bedre kjent, og få informasjon og innblikk i hverandres 

arbeidsområder og planer. 

 

2.2.7  Andre formelle og uformelle arena for samhandling barn og unge 

1. Politiråd 

Møter mellom lensmann/politi, ordfører, kommunedirektør 

2. Idrettsråd 

Møter mellom kommunen (kultursjef) og idrettslagene. 
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3. Ungdomsråd 

Valgte representanter fra ungdomsskole og videregående skole. Kultursjefen er sekretær. 

4. Ungdomskonferanse/65 grader nord 

Årlige opplevelsesarrangement, medvirkning og involvering 

5. Grong videregående skole 

Samarbeid om  ungdom, som “faller” ut av videregående skole. 

6. NAV 

Samarbeid om tiltak opp mot familier med økonomiske utfordringer.  

 

3. TVERRFAGLIG SAMHANDLING – FRAMOVER 

Namsskogan kommune har i stor grad etablert et opplegg for tverrfaglige tjenester. Målet framover bør være å få 

etablert en enda bedre samhandling mellom de ulike tjenestene og leveransene. Dette må i større eller mindre grad 

involvere: 

• Skole- barnehage 

• Barnevernstjenesten/PPT 

• Familiesentret 

• Kultur og folkehelse 

• Frivilligheten 

• Kommuneledelsen 

• Andre offentlige tjenester, eks. Politi, lege 

• NAV 

 

3.1 Kompetanse og kapasitet 

En nøkkelfaktor i det forebyggende arbeidet og tverrfaglig samhandling er kompetanse og kapasitet. 

Stm 6 2019-20 Tett på-tidlig innsats og inkluderende felleskap i barnehage, skole og SFO beskriver ulike fakorer. 

 

Kapittel 6 omhandler kompetanse i barnehage, skoler og støttesystemene. 

«Den viktigste jobben for å skape gode og inkluderende miljøer for barn og unge er det lærerne og ansatte i skole og 

barnehage som gjør. Lærerne og andre som arbeider tett på barna og elevene må ha kompetanse til å følge opp på 

en god måte» 

Skole og barnehage har et særskilt ansvar ift å ha god kunnskap om, og kjennskap til de sårbare barna. Videre hva 

som skal til for å redusere/forebygge sårbarhet. 
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Disse faktorene blir oftest delt opp i sårbarhetsfaktorer knyttet til: 

• det individuelle (som sykdom, diagnoser, temperament, språkvansker) 

• familie (som omsorgssvikt, psykisk sykdom, samlivsbrudd, rus, høyt konfliktnivå) 

• jevnaldrende (som mobbing, utfordring i å etablere og bli i stabile vennerelasjoner) 

• miljøet (som fattigdom, kriminalitet, mangel på sosialt nettverk) 

Har Namsskogan kommune tilstrekkelig tilgang på kompetanse og kapasitet blant våre ansatte? Dette er ikke 

statiske nøkkelfaktorer, de må vedlikeholdes og utvikles over tid. De fleste små kommuner med under 1000 

innbyggere har store utfordringer med kompetanse og kapasitet, da det meste er avhengig av få nøkkelpersoner. 

 

 

3.2 Struktur- og rammer samhandling  

Et tverfaglig samarbeid krever struktur og forutsigbarhet der det utvikles kunnskapsdeling, problemløsning og 

innovative løsninger.  Da må det etableres faste treffpunkt/møter der det utvikles samarbeidsformer, kunnskap om 

hverandre, tillitt og respekt mv.  

1. Skole , barnehage helse team  

Skolene: 

Deltakere: Rektor, skolehelsetjenesten + evt lærer(e)/andre ansatte 

Møtes hver 6. uke  

Ansvar:  Rektor 

Barnehagene: 

Deltakere: Styrer, helsestasjon + evt. Ped.ledere/andre ansatte 

Møtes hver 8. uke  

Ansvar:  Styrer 

 

2. Tverrfaglig team – barn og unge 

 

Deltakere: Barnehage, skole, kommunalsjef Oppvekst, Familiesenter, barnevern, PPT,  folkehelse/kultur 

Møtes 4 ganger pr. år 

 Ansvar: Kommunalsjef Oppvekst/ Kommnalsjef Helse og Omsorg 

3. Forebyggende forum 

Deltakere: MOT-koordinator, Ordfører eller annen politisk representant, Kultur og folkehelsekoordinator, 

Familiesenteret – helsesykepleier og jordmo, Kommunalsjef Helse, Kommunalsjef Oppvekst, Rektor, Styrer 

barnehager, Politikontakt, Andre etter behov. 

Møtes 4 ganger pr.  år 

Ansvar: Folkehelsekoordinator 
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3.3 Modell for samhandling – tidlig innsats ( BTI) 

Namsskogan kommuner er i implementeringsfase av BTI- Bedre tverrfaglig innsats. BTI er en samhandlingsmodell for 

tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-

modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig 

innsats, samordning og medvirkning. Modellen gir en oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å rette opp svikt i 

samhandling mellom tjenester både på lokalt, regionalt og statlig nivå. 

Røyrvik og Namsskogan kommuner har fått statlige midler for innføring av BTI-modellen. Det er ansatt en 

prosjektleder, som vil fungere i 2022-23.   
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Vi ser for oss at implementeringen av BTI modellen vil gi gode avklaringer på tverrfaglig samhandling i Namsskogan 

kommune. 

3.4 Økonomiske virkemidler forebyggende arbeid- søkbare midler    

Det finnes et utall av søkbare midler, både innenfor privat og offentlige virksomheter.Utfordringen er ofte å avsette 

tid og ressurser til søknader, koordinere og administrere.Her nevnes noen: 

1. BUFDIR- Tilskudd til inkludering av barn og unge 

Over statsbudsjettet bevilges årlig ca. 500 millioner kr. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle 

barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Søknadsfrist 1.10/ 15.12. 

Det utlyses også flere ulike tilskuddsmidler til forebyggende arbeid inn mot veiledning og forebyggende tiltak 

familier. 

2. Trøndelag Fylkeskommune- Folkehelse 

Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag. Prosjekt som retter innsatsen mot 

samfunnsforhold som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse. Søknadsfrist 1. februar 

Fylkeskommunen lyser også ut en del andre lavterskel midler eks. Trønderkass: Målet med ordningen er at 

ungdommer skal kunne realisere sine egne prosjektideer, og gjennom dette lære og trene på utvikling, planlegging, 

og gjennomføring og utvikle entreprenørielle ferdigheter. 

3. Frifond 

Lavterskel- aktivitetsmidler. Frifond barn og unge gir støtte til å gjøre noe gøy der dere bor – det vi i Frifond kaller 

lokal aktivitet.  

Det kan være alt fra å lage film, arrangere en rekke med cosplay-wokshops eller bygge en skaterampe eller lekeplass.  

4. Gjensidestiftelsen 

Forholdsvis store midler som lyses ut hvert år. Inntil 250.000 kr 

Eks.; At flere barn og ungdom inkluderes og opplever en mestring gjennom sommeraktiviteter og sommerjobber 
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4. ÅRSHJUL 2022 

 

 

 

 

Årshjul tverrfaglig samhandling VIKTIGE DATOER Ansvar

JANUAR FEBRUAR Skolehelse Rektor

M T O T F L L M T O T F L L     Rektor, skolehelsetjenesten 

1 2 1 2 3 4 5 6 + evt lærer(e)/andre ansatte

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 Barnehagehelse Styrer

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 Styrer, helsestasjon 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 + evt. Ped.ledere/

24 25 26 27 28 29 30 28 andre ansatte

31

Tverrfaglig team Kommunalsjef Oppv

MARS APRIL Barnehage, skole, 

M T O T F L L M T O T F L L  Familiesenter, 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 Kommunalsjef Oppvekst,

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 Kommunalsjef Helse,

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 Folkehelse koordinator

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 Barnevern/PPT 

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

Forebyggende forum Folkehelsekoord

MOT-koordinator 

MAI JUNI  Ordfører eller annen politisk representant, 

M T O T F L L M T O T F L L Kultur og folkehelsekoordinator,

1 1 2 3 4 5 Kommunalsjef Helse, 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 Kommunalsjef Oppvekst

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 Politikontakt

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 Rektor

30 31 Styrer

Familiesenteret

JULI AUGUST Andre etter behov

M T O T F L L M T O T F L L

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 Fridager - skolerute

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 * Tverrfagl ig team og forebyggende forum har 

fel lesmøte den 1. desember

SEPTEMBER OKTOBER

M T O T F L L M T O T F L L

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

NOVEMBER DESEMBER

M T O T F L L M T O T F L L

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

28 29 30 26 27 28 29 30 31

2022
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TILTAK OG TJENESTER FOR BARN, UNGE OG FAMILIER I NAMSSKOGAN 

KOMMUNE utkast pr 24.01.2022 

NÅR HVA FOR HVEM ANSVAR/TJENE
STE 

KONTAKTINFORMASJON 

4 ganger 
pr år 

Forebyggende 
forum – barn og 
unge 

MOT-koordinator, 
ordfører/politisk 
representant, kultur og 
folkehelsekoordinator, 
familiesenteret 
v/helsesykepleier og 
jordmor, 
kommunalsjef helse, 
kommunalsjef 
oppvekst, rektor, 
styrer barnehager, 
politikontakt, andre 
ved behov. 

Folkehelse-
koordinator 

Folkehelsekoordinator: 
odd.bakken@namsskogan.kommu
ne.no  
Tlf. 958 33 227 

 

Før svangerskap 

Prevensj
ons-
veilednin
g 

Veiledningssamtaler 
og resepter 

Jenter og kvinner som 
ønsker veiledning, 
resepter og 
innsett/uttak.  

Jordmor og 
helsesykepleier 

Jordmor 
Janne.dyveke.vik@namsskogan.ko
mmune.no Tlf. 951 03 999 
Helsesykepleier 
laila.bygseth@namsskogan.komm
une.no  
Tlf. 970 63 520 

Uønsket 
graviditet 

Veiledningssamtaler 
 

Kvinner/par som blir 
uønsket gravide 

Jordmortjenest
en 
 

Jordmor 
Janne.dyveke.vik@namsskogan.ko
mmune.no Tlf. 951 03 999 

Planleggi
ng av 
svangers
kap 

Veiledningssamtaler Kvinner/par som 
planlegger 
svangerskap 

Jordmortjenest
en 

Jordmor 
Janne.dyveke.vik@namsskogan.ko
mmune.no Tlf. 951 03 999 

Svangerskap 

Uke 6-12 Kartleggingstime Gravide/kommende 
foreldre 

Jordmortjenest
en 

Jordmor 
Janne.dyveke.vik@namsskogan.ko
mmune.no Tlf. 951 03 999 Uke 24, 

28, 32, 
36, 38, 
40 

Svangerskapskontro
ller 
 

Gravide/kommende 
foreldre 
 

Jordmortjenest
en 
 

Under 
graviditet 

Foreldreforbereden
de kurs individuelt 
og i gruppe 

Gravide/kommende 
foreldre 
 

Jordmortjenest
en 
 

Under 
graviditet 
 

Kartlegging av 
gravides psykiske 

Gravide Jordmortjenest
en 
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helse (EPDS) og 
samtaler 

Under 
graviditet 
 

Forsterket 
oppfølging og 
støttesamtaler 

Etter ønske/ved behov Jordmortjenest
en 
 

Etter 
fødsel 

Hjemmebesøk 1-3 
dager etter 
hjemreise 

Etter ønske/behov Jordmortjenest
en 

 

Aldersgruppe 0-6 år 

7-10 
dager 
etter 
fødsel 

Hjemmebesøk Foreldre med 
spedbarn 

Helsestasjonen Helsesykepleier 
laila.bygseth@namsskogan.komm
une.no  
Tlf. 970 63 520 
 
Jordmor 
Janne.dyveke.vik@namsskogan.ko
mmune.no Tlf. 951 03 999 

2 uker – 
4 år 

Individuelle 
konsultasjoner og 
gruppekonsultasjon
er 

Foreldre med barn 

Ved 
innkalling 

2 barseltreff med 
fokus på 
nettverksbygging 

Foreldre med 
spedbarn  

Ved 
behov 

Ammeveiledning 
 

Mødre med spedbarn, 
ved behov 

0-18 år Trening, behandling 
og oppfølging av 
bevegelse, motorikk 
og deltakelse 
 

Barn med 
sen/avvikende 
bevegelsesutvikling, 
motoriske/sosiale 
vansker, nedsatt 
funksjonsevne, ulike 
diagnoser/skader, 
symptomer fra 
muskel/skjelettapparat
et 

Fysio- og 
ergoterapitjene
sten 

Fysioterapeut for barn og unge 
laila.domas@namsskogan.kommu
ne.no   
tlf 958 33 227 
 

0-6 år Råd og veiledning 
om 
spesialpedagogisk 
tilrettelegging i 
barnehagen 

Barn med behov for 
spesialpedagogisk 
hjelp og deres foreldre 

Førskoleteamet 
i PPT 

PPT i Indre Namdal 
tlf 

0-6 år Barnehagehelsetea
m 
 

Styrer, helsestasjon og 
ev ped.ledere/andre 
ansatte hver 8 uke. 

Styrer i 
barnehage 

Styrer for barnehagene i 
Namsskogan 
linda.ronningen@namsskogan.ko
mmune.no 
Tlf.47025660 

0-6 år Tverrfaglig team 
Barnehage, 
barnevern, PPT og 
helse 

Foreldre som ønsker å 
få drøftet sitt barns 
sak/situasjon 
tverrfaglig. 4 ggr / år 

Den aktuelle 
barnehagen 

Styrer for barnehagene i 
Namsskogan 
linda.ronningen@namsskogan.ko
mmune.no 
Tlf.47025660 

Foreldre 
med 
spedbarn 

Barselgrupper 
Startes opp ved 
helsestasjonen, 2 

Foreldre med 
spedbarn 
 

Helsestasjonen Helsesykepleier 
laila.bygseth@namsskogan.komm
une.no  
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første treff 
gjennomføres der. 

Tlf. 970 63 520 

5-20 år Kulturskole 
Betaling - 
søskenmoderasjon 

Barn som ønsker 
undervisning i 
kulturfag 

Namsskogan 
kultur-skole 

Rektor ved kulturskolen: 
odd.bakken@namsskogan.kommu
ne.no  
Tlf. 958 33 227 
Undervisningstilbud finnes her 

6-13 år/barneskole 

6 år Foreldremøte 
skolestartere 
Foreldrerollen/voks
enrolle 
Forventningsavklari
ng skole-hjem 

Foreldre med barn 
som skal begynne på 
skolen 

Skole Den enkelte skole 

0-18 år Trening, behandling 
og oppfølging av 
bevegelse, motorikk 
og deltakelse 
 

Barn med 
sen/avvikende 
bevegelsesutvikling, 
motoriske/sosiale 
vansker, nedsatt 
funksjonsevne, ulike 
diagnoser/skader, 
symptomer fra 
muskel/skjelettapparat
et 

Fysioterapeut 
barn og unge 
 

Fysioterapeut for barn og unge 
laila.domas@namsskogan.kommu
ne.no   
tlf 958 33 227 
 

1.-7. 
klasse 

Skolehelsetjeneste Barn med behov for 
fysisk eller psykisk 
helsemessig oppfølging 
ved skolen. 
 

Helsestasjon og 
fysioterapeut  

Helsesykepleier 
laila.bygseth@namsskogan.komm
une.no  
Tlf. 970 63 520  
Fysioterapeut for barn og unge 
laila.domas@namsskogan.kommu
ne.no   
tlf 958 33 227  

1.-7. 
klasse 
 

Skolehelsetjeneste 
 

Helseundersøkelser 
ifølge Nasjonal faglig 
retningslinje for 
skolehelsetjenesten 
samt oppfølging av 
barnevaksinasjonsprog
. 

Helsestasjon Helsesykepleier 
laila.bygseth@namsskogan.komm
une.no  
Tlf. 970 63 520 
 

1.-7. 
trinn 

Logoped 
lavterskeltilbud 
 

Barn med språklige 
uttalelsesutfordringer/
vansker 

Den enkelte 
skole  

 Namsskogan og Trones skole, PPT 

1.-7. 
trinn 

Forebygging av lese- 
og skrivevansker. 
Lese- og skrivekurs 
Tidlig innsats – egen 
lovpålagt ressurs 

Barn i grunnskolen 
med behov for intensiv 
lese- og skrivetrening 

Den enkelte 
skole 

Rektor for skolene i Namsskogan 
olaug.pettersen@namsskogan.ko
mmunen.no  Tlf. 480 40 391 

1.-7. 
trinn 

Foreldremøter, jfr 
årshjul: 

Alle foreldre med barn 
på barnetrinn 

Den enkelte 
skole 

Namsskogan og Trones skole 
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Tema omkring 
fysisk og psykisk 
helse. 

1.-7. 
trinn 

MOT – programmet 
«skolen som 
samfunnsbygger» 
(Trenger en bedre 
beskrivelse her: 
Barn skal oppleve 
trygghet og 
mestring og få 
bruke sine 
ressurser. Sosial 
kompetanse.) 

Alle elever i barnetrinn Den enkelte 
skole i 
Namsskogan 

MOT-kontakt Anne Fjerdingøy 

1.-7. 
trinn 

Råd og veiledning 
om 
spesialpedagogisk 
tilrettelegging i 
skolen 

Barn med behov for 
spesialpedagogisk 
hjelp og deres foreldre 

Den enkelte 
skole 

PPT Indre Namdal 
Tlf 910 02 990 

1.-7. 
trinn 

Skolehelseteam 
Møtes hver 6. uke 
Rektor, ev andre 
ansatte, 
skolehelsetjenesten 
og ev foreldre 

Skole og ev foreldre 
som ønsker å få 
drøftet barnets 
sak/situasjon. 

Den enkelte 
skole 

Rektor for skolene i Namsskogan 
olaug.pettersen@namsskogan.ko
mmunen.no   
Tlf.480 40 391 

1.-7. 
trinn 

Tverrfaglig team 
kvartalsvise møter 
Skole, barnevern, 
PPT, helse og ev 
foreldre. 

Skole og ev foreldre 
som ønsker å få 
drøftet sitt barns 
sak/situasjon 
tverrfaglig 

Tverrfaglig 
team 
 

Rektor for skolene i Namsskogan 
olaug.pettersen@namsskogan.ko
mmunen.no   
Tlf.480 40 391 

5. – 7. 
trinn 

Jente- og 
guttegrupper 

Elever ved det aktuelle 
trinnet 

Helsestasjonen Helsesykepleier 
laila.bygseth@namsskogan.komm
une.no  
Tlf. 970 63 520 

6-13 år Ferie for alle – 
ferieopphold for 
familier 

Familier med svak 
økonomi over tid 

Røde Kors 
Ansatte i 
kommunen 
søker om plass 
for familien 

Rådgiver Ferie for alle i Trøndelag 
Epost og tlf 
 
Nettside for Ferie for alle 

5-20 år Kulturskole 
BETALING - 
søskenmoderasjon 

Barn som ønsker 
undervisning i 
kulturfag 

Namsskogan 
kulturskole 

Rektor ved kulturskolen: 
odd.bakken@namsskogan.kommu
ne.no  
Tlf. 958 33 227 
Undervisningstilbud finnes her  

13 – 18 år /Ungdomsskole og videregående skole 

0-18 år 
 

Trening, behandling 
og oppfølging av 
bevegelse, motorikk 
og deltakelse 
 

Barn med 
sen/avvikende 
bevegelsesutvikling, 
motoriske/sosiale 
vansker, nedsatt 

Fysioterapeut  Fysioterapeut  
laila.domas@namsskogan.kommu
ne.no   
tlf 958 33 227  
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funksjonsevne, ulike 
diagnoser/skader, 
symptomer fra 
muskel/skjelettapparat
et 

8.-10. 
trinn 

MOT – programmet 
«robust ungdom» 
(Trenger en bedre 
beskrivelse her: 
Barn skal oppleve 
trygghet og 
mestring og få 
bruke sine 
ressurser. Sosial 
kompetanse). 

Alle elever i 
ungdomstrinn 

Namsskogan 
skole 

MOT-kontakt Anne Fjerdingøy 

8.- 10. 
trinn 

Foreldremøter, jfr 
årshjul: 
Forberede på 
overgang fra 
grunnskole til 
hybelliv og 
voksenliv. Tema 
omkring fysisk og 
psykisk helse. 

Alle elever i 
ungdomstrinn 

Namsskogan 
skole 

Namsskogan skole 

8.-10. 
klasse 
vg1, vg2, 
vg3 

Skolehelsetjeneste  Ungdom med behov 
for helsemessig 
oppfølging ved skolen. 
 

Helsestasjonen 
og 
fysioterapeut 

Helsesykepleier 
laila.bygseth@namsskogan.komm
une.no  
Tlf. 970 63 520  
 
Fysioterapeut  
laila.domas@namsskogan.kommu
ne.no   
tlf 958 33 227  

8. -10. 
klasse  

Skolehelsetjeneste 
 

Helseundersøkelse 
ifølge Nasjonal faglig 
retningslinje for 
skolehelsetjeneste 
samt oppfølging av 
barnevaksinasjonsprog
. 

Helsestasjonen Helsesykepleier 
laila.bygseth@namsskogan.komm
une.no  
Tlf. 970 63 520 
 

8.-10. 
klasse  

Skolehelseteam 
Møtes hver 6. uke 
Skole, 
skolehelsetjenesten 
og ev foreldre 

Skole og ev foreldre 
som ønsker å få 
drøftet barnets 
sak/situasjon. 

Den enkelte 
skole 

Rektor for skolene i Namsskogan 
olaug.pettersen@namsskogan.ko
mmunen.no   
Tlf.480 40 391 

13-20 år Helsestasjon for 
ungdom 
 

Ungdom med 
spørsmål/behov for 
samtale om kropp og 
helse 

Helsestasjonen Helsesykepleier 
laila.bygseth@namsskogan.komm
une.no  
Tlf. 970 63 520  

8.-10. 
trinn 

Skolehelseteam Gjensidig 
informasjonsutveksling

Ungdomsskolen Namsskogan skole 
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Skole, 
skolehelsetjenesten, 
og ev. foreldre 

, drøfte forebyggende 
tiltak utfra behov. 

Olaug.pettersen@namsskogan.ko
mmune.no tlf 480 40 391 

8.-10. 
trinn 

Tverrfaglig team 
kvartalsvise møter 
(sm 1. – 7.) 
Skole, barnevern, 
PPT, helse og ev 
foreldre. 

Skole og ev foreldre 
som ønsker å få 
drøftet sitt barns 
sak/situasjon 
tverrfaglig 

Tverrfaglig 
team 

Rektor for skolene i Namsskogan 
olaug.pettersen@namsskogan.ko
mmunen.no   
Tlf.480 40 391 

13-18 år Råd og veiledning 
om 
spesialpedagogisk 
tilrettelegging i 
skolen 
 

Ungdommer med 
behov for 
spesialpedagogisk 
hjelp og deres foreldre 

Pedagogisk-
psykologisk 
tjeneste (PPT) 
for elever i 
ungdomsskolen 
PPT i Trøndelag 
fylkeskommune 
for elever i vg 

PPT Indre Namdal, Grong 
Tlf 910 02 990 
 
PPT fylkeskommunen 
Tlf 

Ungdom 
under 20 
år 

(Frivillig) 
ruskontrakt 
 

Ungdom med 
utfordringer knyttet til 
rus 

Helsestasjon Helsesykepleier 
laila.bygseth@namsskogan.komm
une.no  
Tlf. 970 63 520 

Ungdom 
uavhengi
g av alder 

Bekymringssamtale 
med politikontakt 
 

Ungdommer som har 
uønsket/kriminell 
atferd og deres 
foresatte 

Politikontakt Politikontakt Birger Håpnes 
birger.johannes.hapnes@politiet.n
o  
Tlf 994 94 736 

 
16-21 år 
 
 

Hjelp, råd og 
veiledning 
vedrørende tilbud 
om opplæring, 
arbeid eller 
kompetansefremme
nde tiltak 
 

Ungdom med rett til 
videregående 
opplæring, men som 
ikke har startet på 
opplæringen/har 
droppet ut 

Oppfølgingstjen
esten på 
videregående 

Grong videregående skole  
Gro Madla     
74 17 54 69 
930 68 038 

13-16 år 
 

Ungdomsklubb 
 

Ungdommer i 
ungdomsskolealder 

Namsskogan 
kommune 

Namsskogan kommune 
odd.bakken@namsskogan.kommu
ne.no  
Tlf. 958 33 227 
 

5-20 år Kulturskole 
Betaling - 
søskenmoderasjon 

Ungdom som ønsker 
undervisning i 
kulturfag 

Kulturskolen Rektor ved kulturskolen: 
odd.bakken@namsskogan.kommu
ne.no  
Tlf. 958 33 227 
Undervisningstilbud finnes her 

Barnevernstiltak etter barnevernloven  

0-25 år / 
foreldre 

Råd og 
veiledning/samtaler 

Familier med behov for 
råd og veiledning for å 
bedre barnets 
hjemmesituasjon 

Barnevern-
tjenesten 

Barneverntjenesten: 74 31 21 00 
 
Barnevernsvakta: tlf 489 55 599 
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Besøkshjem, 
fritidskontakt, 
barnehage, SFO 

Barn/ungdom med 
behov for 
aktivitet/rollemodeller, 
familier med lite 
nettverk/lav inntekt 

Henvendelsesskjema 
bekymringsmelding 
Eller ring inn til 
barneverntjenesten  
tlf 468 91 063 
 
Alarmtelefonen for barn og unge 
(barn/unge som er utsatt for vold, 
overgrep eller omsorgssvikt): 116 
111 
 
 

Familietiltak:  
Familieråd,  
MST 
(multisystemisk 
terapi), FFT 
(funksjonell 
familieterapi), 
opphold på 
Familiesenter 

Familier med behov for 
familierettede/nettver
ks-rettede tiltak 

Plassering i 
fosterhjem eller 
institusjon som 
hjelpetiltak 

Familier der 
barn/ungdom ikke kan 
bo i hjemmet 

Aktivitetstilbud med 
overnatting 

Barn/ungdom med 
slikt behov 

 

Andre aktuelle ressurser: Tips og hjelp til foreldre i hverdagen: https://www.bufdir.no/foreldrehverdag 
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