
 

 
Forebyggende Samarbeid-/samhandlingsarenaer Odda Kommune 

 
Barnehage- 
team 

Hvem Ansvarlig:Styrer 
Pedagogisk leder, PPT, helsestasjonen, kommunepsykolog, barnevern og andre instanser ved behov. 

Oppgaver Sikre god kontakt mellom tjenestene. Drøfte saker og få veiledning i forhold til enkeltsaker. 

Mandat Veileder for samhandling i Odda Kommune 

Mål Bidra til at barn som av ulike grunner trenger ekstra stimulering og omsorg får god og tidlig hjelp. 

Når Møte etter behov 

   

 
 
Skole- 
helseteam 

Hvem Ansvarlig:Rektor 
Helsesøster, barnevern, kommunepsykolog og PPT (sosiallærer). Andre instanser ved behov. 

Oppgaver Sikre god kontakt mellom tjenestene. Drøfte bekymringer om enkeltelever anonymt, evnt åpent etter 
samtykke, og få veiledning. 

Mandat Veileder for samhandlingen i Odda Kommune 

Mål  

Når Et møte pr. måned eller etter behov 

  

 



 
 
Barnehage- 
team 

Hvem Ansvarlig:Styrer 
Pedagogisk leder, PPT, helsestasjonen, kommunepsykolog, barnevern og andre instanser ved behov. 

Oppgaver Sikre god kontakt mellom tjenestene. Drøfte saker og få veiledning i forhold til enkeltsaker. 

Mandat Veileder for samhandling i Odda Kommune 

Mål Bidra til at barn som av ulike grunner trenger ekstra stimulering og omsorg får god og tidlig hjelp. 

Når Møte etter behov 

   

 
 
Skole- 
helseteam 

Hvem Ansvarlig:Rektor 
Helsesøster, barnevern, kommunepsykolog og PPT (sosiallærer). Andre instanser ved behov. 

Oppgaver Sikre god kontakt mellom tjenestene. Drøfte bekymringer om enkeltelever anonymt, evnt åpent etter 
samtykke, og få veiledning. 

Mandat Veileder for samhandlingen i Odda Kommune 

Mål  

Når Et møte pr. måned eller etter behov 

   

Overgang 
barnehage og 
skole 

Hvem Ansvarlig: 

Oppgaver Plan for overgang barnehage skole 

Mandat  
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Mål  

Når  

   

 
 
God skolestart 

Hvem Ansvarlig: 
Rådgiver ved PPT, helsesøster, ergoterapeut og fysioterapeut i samarbeid med administrasjon og 
pedagogisk personell i skolen 

Oppgaver Observere organisering, klasseledelse, fysisk og sosialt miljø på gruppenivå, oppmerksomhet/ 
aktivitetsnivå, motorikk, språk, skolefaglige ferdigheter, sosial funksjon og kosthold på individnivå. 
Avdekke utfordringer hos enkeltelever og klasser. Foreslå og sette i gang tiltak. 
 

Mandat "Mandatet for involverte parter i God skolestart er å utvikle det tverrfaglige samarbeidet, jobbe 
helsefremmende og -forebyggende i forhold til alle barn på 1.trinn, samt gi tverrfaglig støtte til 
pedagogisk personell. Særlig fokus på gruppe- og miljøtiltak som bidrar til å inkludere alle barn. 
Fokus også på enkeltbarn i risikogrupper, slik at de får tidlig hjelp for sine vansker. 
Anbefalte tiltak kan være i forhold til 
hele klassen/ deler av klassen 
miljø ute/ inne 
klasseledelse og organisering av skoledagen 
foreldregruppen 
individuelle behov. Her skal foreldre bli kontaktet og gi samtykke til evt. videre undersøkelser og 
tiltak. 
Tilbakemeldingene fra eksterne faggrupper tar utgangspunkt i observasjonsguide revidert mai- 17. 
Om en observerer forhold som beskrevet i Opplæringsloven §9A-3 vedrørende psykososialt 
arbeidsmiljø, er en pliktig å melde fra til skoleledelsen om dette". 
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Mål Hovedmål: Bidra til å skape en best mulig skolehverdag for alle elever 
 
Delmål: 
- ha fokus på tidlig tilrettelegging for sårbare barn 
- videreutvikle tverrfaglig samarbeid og bidra til kompetanseutvikling for bedre å kunne ivareta barnas behov 
 

Når I alle 1. klasser. Ressursuke gjennomføres i løpet av høsthalvåret. Det lokale teamet er en tverrfaglig 
ressurs i hele 1.klasse. 

   

 
 
 
Ansvars- 
gruppe IP 

Hvem Ansvarlig: Oppnevnt koordinator 
Gruppa blir oppnevnt ut fra behov hos enkeltbrukere. 

Oppgaver Sikre samordning av tiltak og at brukerne får de hjelpetiltak som vedkommende har behov for og rett til. 

Mandat Lov om Kommunehelsetjeneste 

Mål  

Når Møter etter behov 

   

   

 
 
 
 
Konsultasjos- 
team vold og 

Hvem Ansvarlig:Koordinator 
 
Teamet er bredt sammensatt med representanter fra Kvinnherad og Hardanger og tjenestene helsestasjon, 
politi, lokal barneverntjeneste, familievernkontoret PPT og krisesenteret. 

Oppgaver Ansatte i stat og kommune som jobber med barn, og som har en bekymring om barn kan være utsatt for 
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seksuelle 
overgrep 

vold eller seksuelle overgrep, ønskes velkommen til å drøfte bekymringen anonymt med 
konsultasjonsteamet. 
Dette er et lavterskeltilbud, hvor det er ønskelig at alle som har bekymringer og er usikre på hvordan en skal 
håndtere bekymringen, tar kontakt for å trygges i videre oppfølging av barnet/ungdommen.  

Mandat Det ligger statlige føringer bak opprettelsen av konsultasjonsteamet 

Mål Å fremme gode lokale samarbeidsformer i saker hvor det er mistanke om vold eller seksuelle overgrep 

Når 1 gang pr. måned 

   

Sped- og 
småbarns- 
team 

Hvem Ansvarlig: Ledende helsesøster 
Helsesøster, PPT, barnevern, kommunepsykolog, BUP, politi, DPS 

Oppgaver Sikre ivaretakelse av små barn som ikke alltid viser et tydelig sett av symptomer. Sikre god dialog mellom 
instanser, og at barna og familiene får den hjelpen de trenger uavhengig av hjelpeinstans. 

Mål  Se og oppdage små barn i risiko. Bedre samarbeid på tvers av instanser. 

Når To ganger per halvår 

  

Møter for 
koordinerende 
enhet 

Hvem Ansvarlig:Systemkoordinator 
helsestasjon, fysio-/ergo, rus/psykisk helse, bolig for utviklingshemmede / avlastning og PPT 

Oppgaver Overordnet ansvar for arbeidet med IP, samt oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.  

Mandat Helse- og omsorgstjenesteloven, kap. 7 

Mål Koordinering av tjenester og fordeling av koordinator 
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Når ca. hver 2. måned 

   

Tidlig 
intervensjon ift 
gravide 

Hvem Ansvarlig .Ruskoordinator 
Helsestasjonen, Barnevern, NAV, Rus og psykisk helse og jordmor Helse Fonna  

Oppgaver Ansvar for oppfølging av rutiner som i størst mulig grad klarer å identifisere rusbruk.  
Innarbeide rutiner og legge til rette  for tverrfaglig oppfølging og samarbeid, der det er erkjent rusmisbruk i 
familien eller det er mistanke om rusmisbruk. 
 

Mandat Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons - og skolehelse 
tjenesten, Helse og omsorgstjenesteloven kap:10.3 

Mål Å forebygge rusmisbruk hos gravide og spe- og småbarnsforeldre 

Når 6  faste møter pr år, oftere ved behov. 

   

Oppfølging av 
barn som 
pårørende 

Hvem Under arbeid 

Oppgaver Ta i mot og koordinere. Barn av rusmisbrukere, psykisk syke, kronisk syke, kreft 

Mandat  

Mål  

Når  
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Tidlig ute Hvem Ansvarlig: Prosjektleder NAV og Styringsleder Oppvekstsjef 
Arbeidsgruppe: Hardanger barnevern, Hardanger Lensmannsdistrikt, NAV Odda 
Styringsgruppe: SLT 

Oppgaver  Felles oppgaver: 
Bidra til at hjelpetiltakene er fornuftige og hensiktsmessige. Er det behov for oppfølging skal alle parter bidra 
til at dette tilbys. 
Jevnlige evaluerings-/samarbeidsmøter innad i prosjektet og knyttet til SLT- samlingene 
Det skal informeres om endringer av rutiner, nye personer og annet som påvirker samarbeidet 
Alle har ansvar for å finne aktuelle kandidater i prosjektet 
  
Innad i prosjektgruppen er oppgavene varierte: 
NAV Odda: 

-          Sørge for at den enkelte får tilbud om den oppfølgingen de måtte ha behov for. 
-          Få tilbud om en form for aktivitet-/tiltak 
-          Sørge for at deltakerne er lønnet gjennom stønad fra NAV 
-          Bruke oppsøkende arbeid som arbeidsmetode for å komme i kontakt med ungdommene 

Hardanger Lensmannsdistrikt: 
-          Gjennomføre bekymringssamtaler 
-          Ansvar for «alternativ til vanlig straffereaksjon» 
-          Bistå ved oppsøkende arbeid 

Hardanger Barnevern: 
-          Sørger for at den enkelte får tilbud om den oppfølgingen de måtte ha behov for 
-          Familieterapeutisk oppfølging 

 

Mandat Forebyggende arbeid 

Mål  Målgruppen i prosjektet er unge i alderen opp til 24.år. 
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Formålet er å hindre rusbruk blant unge i distriktet – Med et forpliktende/avtalt tverrfaglig samarbeid mellom 
NAV Odda, Hardanger Lensmannsdistrikt og Hardanger Barnevern 
 

Når  

   

Samarbeid 
NAV og OVS 

Hvem NAV og Odda Videregående Skule 
Ingvild S. Nilsen Sosionom og Ida Nicolaisen 

Oppgaver Samtaler – råd og veiledning ifht. Hjemmesituasjon, økonomi osv. 
-          Tett samarbeid med videregående – lærere, rådgiver osv. 

Mandat  

Mål Hindre Drop-out på videregående 

Når Representant fra NAV er tilgjengelig på Odda videregående 4 dager i uka, mandag - torsdag. 

   

Samhandlings
teamet  

Hvem Koordinator / kontaktperson :  Synnøva Sæbø -  
Tilsette i NAV,  rus og psykisk helse fra Odda, Ullensvang og Jondal  
Tilsette fra Folgefonn DPS, psykiater, psykolog, ruskonsulenter og tilsette fra Fact teamet. 

Oppgaver Sikre  oppfølging av personer med rusmiddelavhengighet eller problematisk bruk av rusmiddel og eller 
psykisk lidelse som er uten tilbud. Eller ikke evne å nyttegjøre seg av alt eksisterende tilbud.  

Mandat Eit tverrfaglig sammensatt team, fra kommunene og spesialisthelsetjenesten. Et team du kan ta kontakt 
med viss du er bekymra for noen du kjenner som ruser seg eller er psykisk sjuke og du er usikker på kor du 
kan henvende deg. Både privatpersoner og tilsette i ulike tjenester kan ta kontakt.  Alle saker blir drøftet 
anonymt,  viss det ikke foreligger  signert samtykke.  
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Samhandlingsteamet tilbyr veileding og rådgiving  og jobbar tett med det øvrige tjenesteapparatet . 

Mål Samhandlingsteamet gir i dag et helhetlig og sammenhengende tilbud i det ordinære hjelpeapparatet. 
Hindre brudd i i behandlingsrelasjoner og sikre en stabil og langvarig kontakt med brukerne. 

Når Temaet har fast møte dag på Odda sjukeheim/ Folgefonn DPS  annen hver mandag kl 12-14  

   

Veien videre  Hvem Jorunn Lande  

Oppgaver  Ettervernstiltak  ved erfaringskonsulent  på rusfeltet  

Mandat “Veien videre” er en livssynsnøytral gruppe for deg med tidligere rusavhengighet som har et brennende 
ønske om å forsette å være rusfri . 

Mål Gruppa er et trygt og rusfritt møtested for oss med brukererfaring, hvor vi møter hverandre med respekt, gir 
hverandre støtte og deltar i fellesskap som kan hindre tilbakefall 

Når Hver mandag kl 18.00  

   

Forebyggende samhandlingsarenaer Odda Kommune (under arbeid) 
 
 
 
Ledermøte 
oppvekst 

Hvem Ansvarlig: Oppvekstsjef 
1. Ledere av tjenestene i oppvekstsektoren 
2. Leder av kultur, barnevern, helsestasjon, skolefaglig og barnehagefaglig rådgiver 

Oppgaver Drifte og utvikle oppvekstsektoren. Ta beslutninger 

Mandat Veileder for samhandlingen i Odda Kommune? 

Mål  
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Når Et møte pr. annen måned 

   

Ressurs- 
gruppe for 
bekymrings- 
saker 

Hvem Ansvarlig: Oppvekstsjef 
Ledergruppa og andre aktuelle personer 

Oppgaver Drøfte bekymringssaker 

Mandat Veileder for samhandling i Odda Kommune? 

Mål  

Når Et møte pr. måned ved behov - kobles til ledermøte 

   

 
 
 
 
SLT 

Hvem Ansvarlig: Oppvekstsjef 
Politi, NAV, rus, skole og oppvekst. Flyktningekoordinator og rektor voksenopplæring. 

Oppgaver Initieren og utvikle forebyggende arbeid mot rus og kriminalitet. 

Mandat Veileder for samhandling i Odda Kommune? 

Mål  

Når To ganger pr. halvår 

   

 
 
 

Hvem Ansvarlig: Oppvekstsjef 
Leder og nestleder i FAU ved skolene, foreldrerepresentanter i barnehagene, leder kultur, skolefaglig 
rådgiver, barnehagefaglig rådgiver, leder helsestasjon, rådgiver idrett. 
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Brukermøte 

Oppgaver Gi representanter for foreldre mulighet til å ta opp spørsmål som gjelder kommunale tjenester for barn og 
unge. Gi kommunen mulighet til å informere om de kommunale tjenestene. Forum for utvikling og ideer. 

Mandat Veileder for samhandling i Odda Kommune? 

Mål  

Når To ganger i året - tidlig vår og høst 

   

 
Møte lag/ 
organisasjoer 
kultur/fritid og 
velforeninger 

Hvem Ansvarlig: Oppvekstsjef 
Representanter fra ledergruppa og andre aktuelle 

Oppgaver Sikre god dialog i forhold til tiltak og utvikling 

Mandat Veileder for samhandling i Odda Kommune? 

Mål  

Når Tidlig vår og høst 
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