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Innledning
1.1.

Sjumilssteget

FylkesmanneniTromsintrodusertei januar2009en modell for kommunalsatsingrettet mot barnog
unge.Kommunenei Tromsble invitert til å utføre en tverretatlig analyseav kommunenstotale tilbud
gjennomen analysemodellsomtok utgangspunkti FNs̀ barnekonvensjonsmest sentraleartikler.
Barnekonvensjonener fra 2003vedtatt somnorsklov og gir føringer for den lokale forvaltningens
totale ansvarfor barna.
Fylkesmannenhar i 2012bedt kommuneneforeta en ny analysei tilleggtil å redegjørefor positiveog
negativeendringersiden2009.Kommuneneoppfordresogsåtil å pekepå 3-5 områdersomdet er
særligbehovfor å endreeller forbedre.Analysenbesfremlagtfor relevantepolitiskeorganer.
Somverktøyer det sendtut ”kontrollspørsmål”tilknyttet de 7 ulike”stegene”somtar utgangspunkti
FN`sbarnekonvensjon.
Fylkesmannenpåpekerat å arbeidei samsvarmed ”barnets beste” ( Barnekonvensjonens
artikkel3 )
må innebæreet vesentligfokuspå å utvikle tiltakene somvil ha størsteffekt. Tidligkartleggingog
tidlig intervensjonansessomet av de viktigsteområdenekommunenebør gripefatt i. ”Tidlig hjelp er
godhjelp”

1.2.

Sjumilssteget i Skjervøy

TverrfagligRessursgruppe
(TRG)i Skjervøykommunehar av administrasjonenfått oppgavenå
gjennomføreSjumilsstegetskommuneanalyse2012.TRGgjennomførtearbeidetmed
kommuneanalysenogsåi 2009.
Presentasjonenav analysenhar vi valgtå gjørevedå svarepå kontrollspørsmålene,og vurdere/
analysereunderhvert ”steg”. Forå kunnesvarepå alle spørsmålhar vi hatt møter med aktuelle
instanserog personer.I kapittel 3 , 4 og 5 servi på positiveog negativeendringerog utfordringer i
tiden framover.
TRGhar ogsåvalgtå ta utgangspunkti at analysenskalha en nytteverdi for osssomjobber med barn
og ungei Skjervøy.Vi serbetydningenav helhetstenkning,og har erfart gjennomde sisteåreneat
TRGsinoverordnedevisjonTidlighjelp er god hjelp er verdt å kjempefor. TRGønsker- og håperat
analysenogsåskalhaen nytteverdifor administrasjon og politikere når det gjelderkunnskap,
holdninger,føringerog prioriteringer.
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2.

Kartlegging og vurderinger
2.1.

Steg 1 – Medbestemmelse (Artikkel 12)

Organerog systemerhvor barn kan utøve medbestemmelse:
•
•
•
•
•

•
•

Barnaskommunestyrehar vært virksomtfra vår 2011
Ungdommenskommunestyreplanleggesoppstarthøst2012
Sakenesomtas opp er foreløpigpolitiskansvarligesitt ansvar;det er viktige
informasjonssakersamtfokuspå barnasog ungdommenesliv.
Ungdomsråder oppnevnt
Dialogkonferansefor omdømmeprosjekteter gjennomført : Harvært avholdtfor
ulike ungdomsgrupperfor å høreungdommensstemmerog mening.Sværtvellykket.
Alt somkom fram blir tatt varepå og hentet fram
Nord-Tromsregionrådhar ansatten ungdomskontaktfor alle kommunene
RUST( 6 Nord-Tromskommuner)

Vurdering:
Det er en stor utfordring og et forbedringspotensiale i forhold til å bedresystemetfor
samarbeidog forberedelse. Det trengsbådekompetansehevingi skolenog bevisstgjøringi
alle ledd; ogsålærerne.Hvordanskal dette gjøres?Hvemer ansvarligfor det? Dette er en
tverrfaglig og tverretatlig utfordring – ansvaretkan ikke leggestil skolenalene.
Ungdomsrådetfungererikke godt nok. Trengeren stabil voksenkontaktfor oppfølgingog
veiledning.Erogsåen viktig faktor for å få til et fungerendeungdommenskommunestyre
Utfordring; vi trenger et systemfor dette i kommunen og kvalitetssikreat opplæringenikke
blir ”tilfeldig” eller personavhengig
•
•
•

Barnastalspersoni henholdtil å ivaretabarnasinteresseretter plan-og bygningsloveni
kommunestyret– fungerergodt
Barneverntjenestenhar goderutiner på å hørebarnas saki aktuellesituasjonerog
kvalitetssikrersinerutiner bådepå systemog -individnivå
Skolenehar Elevråd

Vurdering;
Burdedet væreen barnastalspersonsomivaretar en helhet og ikke bare interesseretter
plan og bygningsloveni kommunestyret?
Erelevrådsomforum en reell instansfor å hørebarnassak?Elevrådsarbeidog betydningen
av dette i opplæringenbør løftes opp. ( jfr. spm.1)
Betydningenav begrepetmedbestemmelsebør drøftesmer i aktuelle fora ( for eksempel
TRG)Vi har ikke sammeforståelsefor betydningenav begrepeti alle sammenhenger.
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2.2.

Steg 2 – God omsorg (Artikkel 18, 26 og 27)

Etablertetiltak for å styrke foreldrenesmulighet til å få informasjonom og tilgangtil råd eller
nødvendigetjenester somkan styrke dem i foreldrerollen:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

Veiledningved helsesøster;følgeret programsomalle får ( ” Foreldreveiledning”)
Alle familier med nyfødtefår hjemmebesøkav helsesøster.
Helsesøsterhar fastekontroller av barnsomalle får + tilbud om ekstra
kontroller/veiledningervedbehov
Barnehagenehar fasteforeldremøterog foreldresamtaler + tilbud om ekstra
veiledning.
TverrfagligRessursgruppe
(TRG)med politiskforankret mandatansvarligfor blant
annetkvalitetssikringav samarbeidsrutiner.Overordnet mål : Å se”hele barnet” –
helhet og sammenheng.
TRGhar åpneforeldremøter1- 2 gangeri året om aktuelle temaersommobbing,rus,
nettvett, psykososialtmiljø etc.
Barnehage-skolehelseteamsomer et tverrfagligteam hvor bekymringerkandrøftes
med foreldressamtykkeog/ eller tilstedeværelse.Her er prinsippet” Ikkevent og se
– tidlig hjelp er godhjelp”. Herinitieresogsåtiltak og ansvarfordelesfor videre
oppfølgingog evaluering
Barnehagerog helsestasjoni samarbeidmed PPTetterspørforeldresbehovi tillegg
til å observererbehovog kartleggerrisikobarni barnehagen.
I tilleggtil det tverrfagligeBarnehage-Skolehels
eteamer det etablert månedlige
møter med BUPhvor lege,barnevern,PPTog helsestasjoner tilstede og kandrøfte
generelleog spesiellesituasjoner
Kommunenbruker”Inn på tunet” somtilbud i ulike sammenhenger.
Mental Helseog kommunenhar samarbeidblant anneti forbindelsemed
Verdensdagenfor psykiskhelsemed tiltak rettet mot barn.
RødeKorshar tilbud sombenyttes.(blant annetferietilbud; noenfamiliervegrerseg
imidlertid i å benytte segav dette fordi det følessomet ”fattigdomsstempel”og er
stigmatiserende.)
I tilegghar vi gjennomTRGsinTrivselsplansamarbeidet med og/eller gitt støtte til
ulike trivselstiltakfor alle aldersgrupper.Overordnet målsettingå skapetrivsel,
trygghetog godeoppvekstvilkår.
Uteprosjektet”Friluftsgjengen”på barneskolenhar målsettingom å jobbeendamer
ut mot frivilligeorganisasjoner.Å samarbeidei større gradmed frivillige
organisasjonerer relevantområdeå systematiserei sammenhengmed UPRprosjektet ( ”Ungdompå ræk” ) hvor vi blant annetskallageen handlingsplanmot
fattigdom. Enav de viktigemålsettingeneher er at alle barnskalsikresmulighetertil
deltagelsei aktiviteter og sosialearrangementer.Vi har ogsåtatt initiativ til å
samarbeideom nettverksarbeid. Utfordringå bli bedre på dette!
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Vurdering:
Vi trenger mer og bedresystempå kartlegging og veiledning/ bistand til foreldre i forhold
til behovfor å kunne hjelpe barna somlever i en vanskeligsituasjonså tidlig sommulig.
Vi har utfordring i å bli bedrepå nettverksarbeidog kartlegging av nettverk.
Vi vet at mangebarn har fraværendefedre; mangelpå mannlig kontakt.
Vi har ulike kurstilbud som”Godt samliv” og ”Fortsatt foreldre” , men det har vært
vanskeligå få tak i kursdeltagere.–har sertifiserte kursholdereog kan tilby kursved
etterspørsel.
Det er de voksnesansvarå skapeholdningerhossine barn - ogsåtil læring og skole;de
voksnesegneerfaringer farger hva somformidlestil barna. Derfor er godt
foreldresamarbeidog god foreldreveiledningfra tidlig alder grunnleggendeviktig
Vi trenger mer veiledningom kultursensitivitet, i densistetiden er det kommet stadig flere
arbeidsinnvandreretil kommunen.Herligger store utfordringer bådei forhold til
kommunikasjonog kompetansepå kulturforståelseinnenfor alle arenaersomjobber med
barn og ungeog deresfamilier.
Vi ønskerossfor eksempelen Fagkveldfor barnehage foreldre om ”De utrolige årene”
Vi har ogsåen utfordring i å sikreat barn av rusmisbrukereog psykisksykeblir sett og fulgt
opp i forhold til sitt behov.Herer vi usikrepå om vårt systemer godt nok.
Utfordring å systematisereforeldreveiledningog utvikle et endabedresamarbeidblant
annet mellom helsesøsterog barnehage.
Helsesøsterressursen
er for tiden altfor liten med kun en av to stillinger besatt.
Helsesøstersansvarog funksjonsområdeer stort.
Det er umulig å rekkeover selvalle lovpålagte oppgaverpå en god nok måte med bare en
helsesøster.
Dette gjelder spesieltskolehelsetjenesten, men ogsåsværtmangesituasjonerog
utfordringer i forhold til barn, ungeog familier hvor helsesøsterskompetanseer sentral og
unik og ikke kan erstattesav andre fagpersoner.

Barnassærligebehovfor bistandeller tiltak rettet mot barnaselv,blir særligvurdert når
foreldrene søkerbistand ved at:
• NAVkartleggersystematiskfamiliers/ barnsbehovnår det søkesom økonomisk
sosialhjelpeller økonomiskråd og veiledning. Dette er nedfelt i rutiner og gjelderalle
med omsorgfor barn (ogsåde somhar ”bare” samværsrett).
• NAVog barneverntjenestensamarbeideri noensakeri.f.t. råd og veiledning
Vurdering:
Samarbeidetmellom NAVog barneverntjenestenkan systematiseresi endastørregrad. Det er
for øvrig lovpålagt å følge opp hvorvidt andre instanserblir kontaktet i denenkeltesituasjon

6

Utfordring å gjøre eksisterendetiltak/ tilbud godt nok kjent. Det bør væreet av tiltakene i den
kommendefattigdomsplanenå gjøre alle kjent med Lov om sosialetjenesteri NAV§1
Vi har igangsatt prosjektet UPR( ” Ungdompå ræk”) somhar fokuspå forebyggingog
bekjempelseav barnefattigdom. Et overordnetmål å sikrealle barnsrett til deltagelsei
samfunnetog å ikke falle utenfor gjennomulike til tak. Herønskervi blant annet å få til en
”Utstyrsbank”.
Enutfordring er ogsåfellesholdningeri skolen;skolen skalværegratis, men er i praksisikke
det.. Hvordanleggeføringer?HvordanstyrkeForeldresamarbeid?Vi vet om foreldres
fortvilelse når det kommerutstyrslistefor eksempel til turer; vi trenger tiltak / tilbud for å
konkret sikrealle barnsdeltagelse– ogsåi skolesammenheng.

2.3.

Steg 3 – Særskilt vern og støtte (Artikkel 20) jf. Art 25

Oppfølgingav barn i fosterhjem
•
•
•

•
•

Barneverntjenestensamarbeidermed nødvendigeinstansersammenmed fosterforeldre
og/eller familie.
Kommunenhar systemfor IPsomofte benyttesog det dannesen ansvarsgrupperundt
barnet
Nårdet gjeldertilsynsførereinnhentesvandelsattest. Tilsynsførerefår tilbud om kurs.
Barnevernetjenesteninnhenterrapporter fra tilsynsbesøkog innkallertil
vurderingssamtaleved behov.
I vedtaketfor omsorgsovertakelse
reguleressamværog kontakt – dette følgesopp
gjennomveiledningog samtaler
Kommunensbarneverntjenestehar rutiner på å snakkemed barneti godtid før de fyller
18 år for å planleggefrivillige ettertiltak. Det inngåssamarbeidmed andreinstanser,for
eksempelNAV, dersomdet er aktuelt.

Vurdering:
Barneverntjenestenhar stor arbeidsbyrdeog klarer ikke alltid overholdefrister, for
eksempeli forhold til undersøkelserog oppfølgingav tiltak.
Det haddevært ønskeligat barneverntjenesteni større grad kunnebrukesinnenfor
forebygging;rådgivning,veiledningosv.,men dette er med dagensoppgavervanskeligå
prioritere.( jfr. arbeidsbyrde)
Det er heller ikke utarbeidet omsorgsplanerfor barn somer plasserti fosterhjem,noe som
ville bidra til kvalitetssikring.
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2.4.

Steg 4 : Vern mot vold og overgrep (Artikkel 19) jf art.
34 og 36
•

•
•
•

•
•

•

Kommunenhar utarbeidetPlanmot vold i nærerelasjoner samten veiledermed
retningslinjerfor hvordanfagpersonerforholder seg i situasjonervedmistankeom
vold / overgrep.Systemfor rulleringav planenhvor TRGhar fått delegertansvarfor
oppfølgingav tiltak.
Det har vært arrangerttverrfagligefagdagermed fapersonerfra RVTSi forhold til
kompetanseheving.
Det er etablert kontaktmed konsultasjonsteametvedBarnehuseti Tromsøi
situasjonermed behovfor veiledning.
Det er utarbeidetbrosjyrerog plakatermed informasjontil publikumom aktuelle
instanserå henvendesegtil. Brosjyreneer synligeog tilgjengeligepå helsestasjonen,
ungdomsskolen, videregåendeskole,legekontor,tannklinikk, bibliotek,apotek,Nav,
sosial– barneverntjeneste.
Harvært arrangertinformasjonsmøterog foreldremøter med Smiso( Sentermot
incestog seksuelleovergrep)
Barnehagenehar arrangert”Trøbbeluke”med fokuspå kroppog selvfølelse.Denne
ukaer knyttet til kommunensplanmot vold. Hensiktå bevisstgjørebarnapå godeog
vondefølelser.Hovedmålå gi barnaet rikere språkpå hvordanman kanuttrykke seg
følelsesmessig,
at barnablir kjent med ord somkanbrukesnår manskalsi i fra om
noe somikkeopplevesgodt; viktig kjernei forebyggingav vold bådei forhold til barn
somopplevervold eller er vitne til vold.
Barnevernethar positiveerfaringermed konsultasjonsteamvedBarnehusetog med
politiet i aktuellesituasjoner,oghar godemeldingsrutinervedmistankeom vold og
overgrep.

Vurdering:
Utfordring å bli bedrepå å nå barna med informasjon. Barneverntjenestenkunnei
størregrad brukestil informasjon,rådgivningog veiledning– ogsåi barneskolen.I
praksiser dette vanskeligå få til i forhold til svært stort presspå barneverntjenesten
somi utgangspunktethar en stor arbeidsbelastningog mangeoppgaver.

2.5.

Steg 5: Fullverdig liv (Artikkel 23) jf. Art 2.

Tilbud og tiltak for barn og ungesomhar behovfor langvarigeog koordinerte tjenester :
• Kommunenhar egenOmsorgsog avlastningsboligfor barn og ungemed nedsatt
funksjonsevneog sammensattebehov
• Godtsystemfor å brukeIPsomverktøy.Desomhar behovfår egenkoordinator/
kontaktpersonsomtaler deressak
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•
•
•

Systemerfor tverrfagligog tverretatlig samarbeidivaretari stor gradbarnas
interesser
Tilgangtil offentligebygger godfor barnmed funksjonsnedsettelser( svømmehall,
idrettshall,kino mv)
Folkehelsekoordinatorgir innspilli forhold til å innarbeideprinsippetom universell
utforming i kommuneplanarbeidet.Herer klareretningslinjer,men vi har knapt
begynt.

Vurdering:
Tilretteleggingog samarbeidblir stadig bedre.Enviktig utfordring er å utvikle et bedret
samarbeidmedidretten for bedretilpasningog tilr ettelegging

2.6.

Steg 6: God helse (Artikkel 24)

Tilretteleggingfor trygg ferdsel,lek og fysiskaktivitet bådei skoleog fritid:
• Noensykkelstierog fortau er bygd– Fartsdumper– 30 km/t – enveiskjøringer( det finnesen
trafikksikkerhetsplan,men ikkesystemfor oppfølging)
•
Uteområdepå barneskolentilretteleggesfor ulik aktivitet, har vært utvidet og forbedret i
løpet av senereår blant annetgjennomskjønnsmidler
• ”Klatrejungel”i tilnytning til friluftsområdevedEidevannet,sentralbeliggenhetpå toppen av
øya
• Det er byggetflere Gapahukermed tilgjengeligadkomst for alle
(Trengerramper,crossbaneetc.! Eventueltbehovmå kartleggesog jobbesmed)
Oversiktover utfordringer somgjelderhelseog tri vsel
• Oversiktgisgjennomresultaterav trivselsundersøk
elseri skolene,Mobbeplanersomfølges
opp, Årsmeldingerfra folkehelsekoordinatorog TRG
• GjennomBarnastalspersoni kommunestyret
Aktuelle planer og tiltak somivaretar barn og unge
• Barnog ungeer egetområdei alkoholpolitiskplan
• Planmot vold i nærerelasjoner
• ”Trivselsplan”- Tiltaker konkretei forhold til informasjon,møter, temadager,aktivitetstilbud
etc. Forebygginghandlergenereltom å skapetrivsel og trygghetog styrkesosialerelasjoner.
• TRG( TverrfagligRessursgruppe)
har politiskforankret mandatmed fokuspå forebyggingog
tiltak somstyrkerbarnog ungespsykiskehelse,å sehelhetog sammenheng.
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•

•
•
•

Gjennomprosjektet”Ungdompå ræk” skaldet utarbeidesen planmot fattigdom.Enviktig
målsettingi dette er å ivaretaallebarnsrett til å delta og utvikle sinesosialeferdigheter;
gjennomdette utviklesen godpsykiskhelse;godemuligheterfor en positivutvikling.
Programmeri skolen;” Det er mitt valg”
”Trøbbeluke”i barnehagen
Barnog ungemed behovfor habilitering– rehabiliteringhar tilbud gjennomavlastningsog
omsorgsbolig.Harogsåsystematiserttilbud om IP;egenkoordinator

Vurdering:
Utfordring å plante tankenom at TIDLIGHJELPERGODHJELPpå høyt kommunalt nivå
politisk og administrativt. Å prioritere barn og ungeer mer ennord.
Utfordring å systematiserebedrebarnsstatus sompårørende.
Vi må kvalitetssikreat barn av psykisksykeog rusbrukereregistreresog følgesopp

Barnasrett til helsetjenestergjennomhelsestasjons og skolehelsetilbud:
• Skolehelsetilbudeter ikketilfredsstillende
• Helsestasjonfor Ungdomfungerergodt med åpenhelsestasjon1.5 timer hver torsdagkveld
med legetil stedehver annentorsdag.
• Helsestasjonstilbudet
ivaretarlovpålagteoppgaver
Vurdering:
Det er for tiden en av to helsesøsterstillingerbesatt. ( en stilling er vakant)
Dette er ikke tilstrekkelig for å oppfylle lovenskrav i forhold til skolehelsetjeneste
TOSTILLINGER
ERETMINIMUM I FORHOLD
TILUTFORDRIN
GERHVORHELSESØSTERFUNKSJONEN
ERHELTSENTRAL
( jfr. tidligere vurderingunder steg 2 Godomsorg)

2.7.

Steg 7: God utdanning (Artikkel 28,29, 30 og 31)

•

Barnehage– og skolehelseteamsikrerat barnsompedagogiskeller sosialthar behovfor
ekstraoppfølgingfår det. Deulike instanserjobber heletida for rutiner/planer somsørger
for at barn i risikosonenfår tett oppfølging.

•

Noenbarnhar IP(individuellplan)hvor behovog ønskerfølgesopp.

•

Det avholdesovergangsmøtermellombarnehage– barneskole,og mellombarneskole–
ungdomsskole.

•

2 personeri skoleog barnehagehar videreutdanning i psykososialtarbeid.

•

Skolenehar planerfor hvordandet jobbesfor et godt psykososialtmiljø.
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•

Midler til trivselstiltakhar gitt Barneskolenmulighet til å starte opp Friluftsgjengen,somer et
tilbud til eleversomav ulike årsakerikkemestrerskoledagen.

•

TRGhar avholdtulike fagdager/temadagerder fokushar vært psykososialtarbeidblant
barn/unge.Mangeav de ansattei skole/barnehagehar deltatt på dette.

•

Barnehageog skolejobberfor et godt samarbeidmed hjemmet,ved at manhar ulike
aktiviteter sominkludererforesatte.Dette gårfram av barnehagenes/skolenes
årshjul.

•

Forå bedreovergangentil videregåendeskoleog hindre frafall, har ungdomsskolenfokuspå
veiledning/rådgivningi forhold til eleverog foresatte. Nyetiltak i forhold til
ungdomsskolegruppa
er Ny Givog 50%medarbeiderstilling i samarbeidmed NAV.

•

Kommunenhar oversiktover flyktninger,men ikkearbeidsinnvandreresomkommerhit. Det
mangleren planfor å ta imot dennegruppai barnehageog skole.Kommunenhar ikketilbud
om morsmålsopplæring.

•

Kulturskolenhar et generelttilbud til alle barnog ungei kommunen.Stort sett har alle
søkerefått plass,men nå har timetallet/lærerstillingergått nedsåtilbudet er redusert.

•

Kommunenhar idrettsanleggog ballbingersomer til fri benyttelse.I idrettshallenarrangerer
foreldrene”Åpen Hall”, der eleveropp til 18 år møtes på lørdagskveldene.Skolegårdenpå
Skjervøybarneskoleer tenkt somett flerbruksområde. BådeBarneskolensog
Ungdomsskolens
lokalerer i bruk mangekvelderi uka. KlatrejungelenvedEidevannetbrukes
bådei skoletidaog somfritidsaktivitet.

Vurdering:
Det er viktig at risikobarnblir kartlagt tidlig. Helsesøstertjenestenmå ha tilstrekkelig med
stillinger til å følge opp barn somsliter. Dette er viktig bådefor skolehelsetjenestenog det
generelletilbudet.
Det er viktig å støtte de tiltak somhar positivevirkninger bådeinnad og utad; for eksempel
Friluftsgjengenpå Barneskolenog Kantinapå Ungdomsskolen.

3.

Positive og negative endringer siden siste
kommuneanalyse i 2009

Positiveendringer:
•

TRG(TverrfagligRessursgruppe)
er videreutviklet. Betydningenav samarbeid, både
tverretatlig og tverrfagliger erfart somsværtpositivt: Det er utviklet en økt bevissthet
omkringdenne betydningen
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•

Barnehage– skolehelseteamer utviklet somet godt forebyggendeverktøy.

•

Vi har arrangertfagdagerog temadagerom viktigetema(mobbing,internett, nettvett, rus,
psykososialerelasjoner,vold i nærerelasjoner,konflikthåndtering,grenser,samarbeidosv)

•

Vi er genereltbedrerustet til å ha fokuspå utsatte grupper,risikogrupper

•

Vi har utarbeidetPlanmot vold i nærerelasjoner

•

Prosjektet”Ungdompå ræk” sommedførerøkt bevissthet og tiltak i forhold til forebygging

•

Vi tilbyr IPtil barnmed sammensattebehovover tid

•

Mobbebekjempelseer stadigbedresystematiserti barnehagerog skoler.Goderesultaterpå
undersøkelser

•

”Friluftsgjengen”– Uteprosjektetpå barneskolensom alternativundervisningsmetodetil
barnsomhar spesielleutfordringer med å mestreskolehverdagen; kandokumentere
positiveresultater

•

Trivselsplan– oversiktover og iverksettingav tiltak somskalskapetrygghetog trivselfor
ulike grupper

Negativeendringer

4.

•

Helsesøsterressurs
er halvert. Dette gir ringvirkningerog merkesogsåinnenforandre
virksomhetersomskoleog barneverntjeneste( sevurderingundersteg2 og 6)

•

Ikkefungerendeskolehelsetjenestesisteåret på grunn av en vakanthelsesøsterstilling.
Merkessværtgodt somet udekketbehovi skolen;ogsåi videregåendeskole.

•

Økt antallarbeidsinnvandreremed barn.Vi manglerressurser,kompetanseog systemtil å
møte dissefamilienepå en tilfredsstillendemåte.Ekstrautfordring i at dette ikkeer en
homogengruppe

•

I barneverntjenestenservi en økt arbeidsbyrdetil trossfor styrkingav tjenesten.

Endringer og resultater gjennom
prosjektskjønnsmidler
•

”Friluftsgjengen”implementertsomtiltak i barneskolen. Utvidet i inneværendeår (gjennom
skjønnsmidler)somtilbud til to gruppergjennomhele skoleåret.
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•

Uteaktivitesområdeti tilknytningtil barneskolener utbedret.

•

Psykososialttiltak og aktivitet for ungdomsskolee
lever; oppussingav kantineog drifte den
sommøteplassi skoletiden

•

” Langdager”på Arnøyhamnskole( for å styrkepsykososialtmljø)

•

Samarbeidmed frivilligeorganisasjonerer bedret – noendørerer åpnet.

•

Turngruppeer et aktivitetstilbudsomer fast etablert

•

Noentiltak har ”kommet og gått”, men gitt positiveerfaringer

•

Fagdagerog temadagermed profilerte personerhar hatt stor betydning( eks.Marco
Elsafadi,FrancoisElsafadi,KjartanEide,EspenWinther, TerjeWårheimm.fl.)

•

Vi har kunnetinvitere nabokommunenetil fagdagermed erfaringsdelingog fagligutvikling.

•

Vi har fått en økt bevissthetog kompetansepå å ivaretaog utarbeidegoderutiner på
tverrfagligsamarbeid

5.

Prioriteringsområder
•

Ivaretafortsatt to helsesøsterstillinger
( begrunnet i vurderinger)

•

ImplementereFriluftsgjengensomfast arbeidsmetodei barneskolenog gjennomdenne
utvikle samarbeidmed frivilligeorganisasjoner.Friluftsgjengener viktig tiltak for å fangeopp
barnsomsenerekanståi fare for å falle ut av skole / arbeid.Eret viktig forebyggendetiltak i
prosjektet”Ungdompå ræk”. Dette handlerom å sehelhet og sammenheng

•

Å fangeopp barni risikosonen( barnav psykisksyke,ensligeforsørgere,barn av
arbeidsinnvandrere,sosialhjelpsmottagere)
tidligst mulig.Trengset apparat;
sosiallærerfunksjon/miljøarbeider/ kompetansepå kartlegging.

•

Systemfor oppfølgingav og møte med minoritetsspråkligebarn,familiersomer
arbeidsinnvandrere.Vi trengerbedrekompetansepå kulturforståelseog – sensitivitet.
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