SJUMILSSTEGET – SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE
RAPPORT FRA BJARKØY KOMMUNE
Etter en grundig gjennomgang internt i kommunen har rådmannen utarbeidet følgende rapport
for Bjarkøy kommune.
Selv om man i Bjarkøy kommune synes vi gir et tilfredsstillende tilbud, er det mange områder
som sikkert kan forbedres. Denne undersøkelsen kan være med på å sette fokus på tjenester
og tilbud som kan forbedres.
Steg 1 – Medbestemmelse
I Bjarkøy kommune vil barn og ungdoms medbestemmelse generelt kunne blir ivaretatt
gjennom ungdomsrådet. Men organet må bli mer aktivt og kanskje skoleres bedre.
Videre blir skolebarns medbestemmelse ivaretatt gjennom elevråd, skolemiljøutvalg og
samarbeidsutvalg.
Barnas interesser er i forbindelse med enkeltvedtak synes å være bra ivaretatt Det blir da
opprettet ansvarsgrupper for det enkelte barn.
Til planutvalget i Bjarkøy er det i h.h. til loven oppnevnt representant som skal ivareta barnas
interesser ved kommunal planlegging. Her vil Bjarkøy kommune vurdere om denne person
burde delta mer aktiv på et tidligere tidspunkt i planleggingen.
Steg 2 – God omsorg
Ved aktivt arbeid fra helsesøster, samt råd og veiledning gjennom barnehage og skole.
I Bjarkøy tar vi sikte på opprettelse jevnlige møter mellom barnehage, skole, helsesøster,
barnevern og politi. Slikt samarbeid vil på et tidlig tidspunk kunne avtekke behov for hjelp til
barn og foreldre.
Kommunen prøver å tilrettelegge for at lag og foreninger som har med barn og gjøre, gis god
muligheter får å utøve sitt arbeid.
Steg 3 – Særskilt vern og støtte
Dette blir ivaretatt på en god måte gjennom barnevern hvor også helsesøster er kontaktperson.
Steg 4 – Vern mot overgrep
Skole og barnehage har utarbeidet tiltaksplaner som gir retningslinjer for hvordan personalet
skal håndtere situasjoner hvor det avdekkes overgrep. Her har kommunen god kompetanse
innen barnevern.
Ut fra de kunnskaper kommune har, er spørsmål om noen av våre innbyggere er eller vil bli
utsatt for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ikke et særlig aktuelt tema.

Steg 5 – Fullverdig liv
Kommunen har opprettet råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne som arbeider med
slike saker.
I Bjarkøy kommune har vi pr. tiden ikke funksjonshemmede barn som har behov for særskilt
tilrettelegging.
Steg 6 – God helse
Kommunen har gode tilrettelagte lekeplasser i tilknytting med skole og barnehage. Disse
benyttes mye av barn til lek og friluftsaktiviteter også utenfor skoletid. Ut fra
trafikkgrunnlaget på våre øyene er de ordinære veiene ganske trygge å ferdes for barn. Veiene
i kommune er ellers godt utbygd med veilys som sikrer at barn kan ferdes trykt også i den
mørke årstiden.
Ut fra de behov som oppstår prøver kommune å tilrettelegge fritidsaktiviteter også for barn
med spesielle behov for tilrettelegging.
Skolen sørger for at faget ”mat og helse” blir et praktisk fag som gir barn og unge et godt
grunnlag for et sunt kosthold. Ellers deltar skolens ungdomsklasser i FRI-programmet.
Kommune har elles ikke spesielle rusmiddelpolitikk ut over det at ungdomsklubben er røykog rusmiddelfri.
Tjenester:
Kommunens helsestasjon og helsetjenesten for øvrig har en kapasitet til å gi tilfredsstillende
tjeneste til barn og unge.
Selv om vi kanskje ikke har den heilt store etterspørselen, er kanskje tilbud om habilitering og
rehabilitering er ikke bra nok i Bjarkøy kommune.
Kommunen vil opprettholde samme arbeid med psykisk helse for barn og unge også nå etter
at opptrappingsplan for psykisk helse er avsluttet.
Steg 7 – God utdanning
Systematiske tester og godt samarbeid med PPD vil fange opp de barn og unge som har behov
for ekstra oppfølging.
Ja
Ja
Ja
Skolen og barnehagen har vedtatte planer som skal kunne gi tilfredsstillende retningslinjer for
å håndtere krisesituasjoner.
Bjarkøy kommune har dessverre ikke utarbeidet en bevist satsing for å sikre at elever fullfører
videregående opplæring.
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