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Sjumilssteget - satsing på barn og unge i Nordreisa
Steg nr 1 - Medbestemmelse
Nordreisa kommune har etablert ungdomsråd med faste møter. Representanter herfra delta fast i
kommunens politiske utvalg. Vi har valgt barnas representant og hun deltar aktivt i møter / saker
etter plan og bygningsloven.
Steg nr 2 – God omsorg
Nordreisa kommune har organisert omsorgsarbeidet for barn/unge og deres familier gjennom en
samordnet enhet – Familiesenteret. Familiesenteret består av helsesøstertjenesten, Åpen
barnehage, barneverntjenesten, samordnet enhet for barn/unge med nedsatt funksjonsevne og
rustjenesten. Vi er på vei til å utvikle et godt tverrfaglig arbeid og kan bruke ressursene og
kompetansen ut fra brukernes behov. Mye kompetanse samlet under samme tak, utgjør et godt
tverrfaglig team.
Vi har etablert et basisteam der også PPT, BUP, lege og jordmor deltar foruten Familiesenteret.
Vi har også faste samarbeidsmøter med NAV/sosial.
Det er vedtatt at det i Nordreisa kommune skal være barnehageteam og skolehelseteam,
tverrfaglig sammensatt. Disse har fungert på ulikt nivå. Vi arbeider for tiden med
kompetanseheving for barnehagene og videreutvikle barnehageteamene, det samme vil vi etter
hvert gjøre sammen med skolene. Saker kan fra disse teamene løftes til basisteam hvis de ikke
kan løses der.
Ellers er det ansvarsgrupper rundt enkeltbarn barn/unge med sammensatt problematikk. En
nedsatt gruppe er i arbeid for å revidere rutiner og prosedyrer rundt IP-arbeid og
ansvarsgruppearbeid.
Vi har samarbeidet med Voksne for barn for å få i gang mestringsgrupper for barn av psykisk
syke og/eller rusmisbrukende foreldre. Dessuten har vi åpnet familiesenterets lokaler som
treffsted for selvhjelpsstiftelsen, AA, foreldregruppe, samarbeid med Sanitetsforeningen ved
vaksinering bl.a.
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Vi har samarbeid med kulturskolen både i forbindelse med tilstelninger og vedrørende tilbud til
barn som deltar.
Vi vil videreutvikle samarbeid med Frivillighetssentralen, og andre lag og foreninger. Det er
behov for å formidle kunnskap og etablere samarbeidsrutiner.
Steg nr 3 - Særskilt vern og støtte
Viser til arbeidet beskrevet under steg 2., der også oppfølging av disse barna er en del av
arbeidet. Det er barneverntjenesten som er motor i arbeidet med informasjon til og oppfølging av
barn som er plassert utenfor hjemmet. Dette gjelder også for tilrettelegging av kontakt med
biologiske foreldre og tidligere nettverk der dette er mulig.
Nordreisa kommune har i samarbeid med Kvænangen kommune hjemmebaserte tiltak som et
tilbud under Familiesenteret. Her er det ansatt en 50 % stilling som koordinator og tilbudet gis
ved at miljøarbeidere kommer hjem til familier som trenger det i de to kommunene.
Steg nr. 4 - Vern mot overgrep
Når barnevernet mottar meldinger som inneholder opplysninger som kan tyde på at barn blir
utsatt for overgrep, vil man vurdere alvorligheten av innholdet i meldingen. Vurderer man at
saken er så alvorlig at det er grunnlag for å hente ut barnet for å beskytte det mot nye overgrep,
så gjør man det. Vurderer man at det ikke er fare for gjentakelse, og barnet er trygg i forhold til å
ikke bli utsatt for nye overgrep, avventer man situasjonen til saken er nærmere undersøkt. I noen
tilfeller kan det være aktuelt at barnevernet setter i gang undersøkelse uten at foreldrene er
informert, for å forsøke å få saken så godt belyst som mulig for å kunne vurdere alvorligheten i
saken, før vi gjør noe videre. I begge tilfeller anmeldes saken til politiet. Når saken er anmeldt
til politiet, avventer man til politiet har fått tatt avhør av berørte parter. Dette for å forhindre
bevisforspillelse. Når dette er gjort vil barnevernet gå inn på vanlig måte, og vurdere om det er
grunnlag for tiltak etter barnevernloven.
Barnevernet i Kvænangen og Nordreisa har ingen beredskap etter normal arbeidstid. Men når
meldinger på overgrep mot barn mottas, vil disse bli behandlet omgående.
Kommunens barnevernarbeidere deltar på relevante kurs og seminarer om temaet, leser artikler,
rundskriv og annen litteratur for å være best mulig oppdatert på temaet. Vi har også etter hvert
fått en del erfaring fra praktisk arbeid i slike saker.
Når det gjelder kompetanse i forhold til å forhindre tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, så leser
vi de rundskriv som omhandler temaet. Så vidt jeg kjenner til, har barneverntjenesten ikke møtt
denne problematikken i våre kommuner foreløpig. Et samarbeid med helsesøstertjenesten i
forhold til barn er viktig.
Barneverntjenesten er helt avhengig av samarbeid med tjenesteapparat utenfor kommunen i slike
saker, politiet er allerede nevnt som en viktig samarbeidsinstans. I tillegg bruker vi
Ressurssenteret (RVTS, region nord), Barnehuset i Tromsø, BUP.

Steg nr. 5 - Fullverdig liv
Kommunen har et råd for funksjonshemmede. Pr i dag er det ingen spesiell fokus på barn, men
voksne og barns interesser behandles under ett. Koordinator for barn med nedsatt funksjonsevne
har vært invitert inn i et møte for å orientere om kommunens satsning på samordning av tjenester
for denne gruppen.
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Ved opprettelse av en 50% stilling som systemkoordinator kun med tanke på barn med nedsatt
funksjonsevne sikres dette samarbeidet. Denne stillinga har også en styringsgruppe bestående av
de fleste av kommunens enhetsledere samt rådmann. Dette medfører faste, viktige samlingspunkt
for aktuelle etater som skal ivareta disse barna.
Kommunens instanser har jevnlig samarbeid med BUP, Statsped og Habiliteringsenheten Unn.

Steg nr 6 – God helse.
Nordreisa kommune har vært med i FYSAK i flere år og har blant annet etablert flere merkede
løyper de siste årene. Vi har hatt et prosjekt med å tilrettelegge for universal utforming til et
meget populært og sentrumsnært uteområde Kvennes.
Kommunens arealplanlegger arbeider aktiv med kommuneplan / arealplan og alle delene blir
sendt ut til bred høring i befolkningen. Tilgang på uteområder og friluftsliv er temaer i
planleggingen.
Gjennom opprettelsen av koordinator for samordning av tjenestene ønsker Nordreisa kommune å
sikre at de ulike tjenestene legger til rette for et godt tilbud til barn og unge. Samarbeid ut over
egne etater sikres også i dette arbeidet.
Kommunens arbeid med kvalitetssikring av rettighet til individuell plan samt sikre medvirkning
vil også være med å sikre tilbudet til barn og unge som har behov for individuell plan.
Helsesøstertjenesten samarbeider med skolene om undervisning, veiledning og tilrettelegging når
det gjelder kosthold, tobakk og rusmidler – og også andre team, som f.eks psykisk helse.
Ungdomsskolene gjennom fører programmet Unge og rus, som inneholder både tobakks- og
rusforebyggende arbeid. Det er også et foreldreprogram knyttet til dette arbeidet. Det har
gjennom flere år vært en rusforebyggende gruppe i Nordreisa, bestående av ruskonsulent,
helsesøster og politi og evt andre møter etter behov. Her kan både unge og foreldre henvende seg
for samtaler, råd og veiledning. Det er også ansatt en sosiallærer ved den største ungdomsskolen
i 50 % stilling for å ha fokus på psykisk helse og rus. Fokus på barn og unge gjenspeiles i
kommunens rus- og psykiatriplan.
Nordreisa kommune har utallige frivillige lag / foreninger som tilbyr et bredt spekter med
aktivitetstilbud for barn og unge som er med på å forbedre barns helse. Det er et godt samarbeid
mellom disse frivillige lag / og foreninger og offentlig etater i kommunen.

Steg nr - 7
Vi har utarbeidet retningslinjer for spesialpedagogiske tiltak både i barnehage og skole som skal
gjennomgås på personalmøter. Vi har opprettet en 20 % stilling i kommunen som er
Olweuskontakt for skolene og sørger for å samle kontaktene på alle skolene samt veileder og
kurser nye kontakter. Alle skolene deltar enten i Olweus eller PALS.
Vi har nå et tilbud om KID-kurs på 1.linjenivå. Hvor ungdom får hjelp til mestring av depresjon.
Kommunen har en felles beredskapsplan for å håndtere kriser for alle skolene. Vi holder på å
utarbeide en felles for barnehagene i kommunen.
Kommunen har full barnehagedekning.
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De 6 Nord Troms kommunene har et regionalt samarbeid på både skole og barnehage. På
skolesiden har vi ansatt en koordinator. Her er videregående skoler i regionene trukket med i
styringsgruppa. Gjennom dette arbeidet har vi hatt et prosjekt gående med egen prosjektleder.
Det startet med det nye programmet utdanningsvalg, men fokuset dreier seg mer og mer om tiltak
for å minske frafallet i videregående skole.

Med hilsen

Berit Stien
Rådgiver skole og barnehage
Direkte innvalg: 77 77 07 25
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