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Sjumilssteget - satsing på barn og unge i Tromskommunene
Viser til Deres brev med en del problemstillinger rundt barn og unges oppvekstvilkår i Målselv.
Vedlagt ei utgreiing om situasjonen for barn og unge i Målselv.
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SITUASJONEN FOR SJUMILSSTEGET - MÅLSELV
Artikkel 1; Medbestemmelse
Skole, barnehage, barnevern er nettverket for å sikre medbestemmelse.
De enkelte fagområder har egne rutiner for håndtering for saker som gjelder enkeltperson.
På skolesaker er det gitt muligheter gjennom elevråd og FAU (på vegne av).
Her blir elever hørt. Vi har mange eksempler på dette, bl.a. knyttet til skolestruktur og
ungdomsklubbvirksomhet.
Barnevernet setter alltid av tid til å snakke med barn, som oftest på tomannshånd.
Målselv har manglet ungdomsråd de fire siste årene.

Artikkel 2; God omsorg
Barnevern, skole, barnehage, helse, PPT, funksjonshemmetjenesten og barnevern ivaretar
dette området.
M.h.t. omsorgssvikt og melding om slikt så sikrer lovverket tilbakemelding til dem som
melder fra om dette.
Barnevernet ser flere muligheter for å styrke dette området, bl.a. slik:
med barselgrupper og kurs
samarbeide tettere med lag / foreninger / frivilligheten
familiegrupper som kunne fatt tettere oppfølging

Kommunens tilskudd til lag og foreninger er et viktig bidrag.
Det finnes noen faste samarbeidsfora selv om møtene kan være sporadisk når det ikke er
konkrete saker.
Politirådet og dets arbeidsutvalg er viktig forum.
Artikkel 3; Vern og støtte
Barnevern, barnehage, skole, helsesøster tar seg av disse tjenestene.
Dette er grupper som har høg prioritet i Målselv. Alle barn som er i den situasjonen at de
trenger det har tilsynsførere. Dette fungerer godt.
Ansvarsgruppemøtene fungerer også fint.
MEN —helsetjenesten kan styrkes, spesielt på tannhelsesiden.

Artikkel 4; Vern mot overgrep
Helsesøster, barnehage, skole, politi, spesialisthelsetjenester tar seg av området.
En fast person fra PPT koordinerer dette for ei gruppe.
Det foregår kompetanseheving gjennom årlig deltakelse på tverrfaglige kurs.
Det samarbeides med Barnas Hus og UNN om informasjon; her er gode rutiner.
Det er liten kompetanse på kjønnslemlesting og tvangsekteskap.
Artikkel 5; Fullverdige liv
Målselv har råd for funksjonshemmede, sammensatt av brukere og politikere.
På individnivå finnes samordnet tilbud.
Offentlige bygninger gir adgang for funksjonshemmede. Men det er ikke optimale løsninger.
Kommunen samarbeider med ulike kompetansesentra utenfor kommunen, bl.a.
Rikshospitalet.
For øvrig har man et eget rehabiliteringsteam med ansvarsgrupper som fungerer godt.

Artikkel 6; God Helse
Barn deltar i planlegging av lekearealer gjennom prosessen med arealplan for Målselv.
Barn er også tatt på alvor gjennom Trivselsplanen og Trafikkplanen.
Kosthold i barnehage og skole. Frukt og grønt i en del skoler.
Fokus på rus og tobakk i skolen.
Tobakksforebyggende arbeid, FRI —ja, delvis. Det finnes avtaler om nikotinfrie klasser.
Målselv kommune er i gang med å bearbeide en ungdomsundersøkelse (oppfølging av "Ung i
Målselv" fra 1998). Svar fra 184 ungdommer.
Dessuten settes det nå i gang et prosjekt med støtte fra fylkesmannen som skal være et
redskap for forebyggende arbeid rettet mot ungdom fra 13 til 20 år som befinner seg i
risikosonen. Prosjektet er forankret i politirådet i Målselv.
Artikkel 7; God utdanning
Rutiner for ekstra oppfølging på ulike trinn
Observasjon, PPT, testing
Tiltak mot mobbing
Barnehageplass til alle? Ja, i henhold til kriteriene 100% dekning.
Skolene har planer for beredskap, bla. a. krisehåndteringsplan
Mht sikring av videregående opplæring så er det laget en egen plan for dette, om elevens vei
fra skole til arbeidslivet.
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