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ALLE SOM JOBBER MED BARN OG UNGE KAN VÆRE DEN ENE! 

Alle barn og unge skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen, 
og i fritiden.  Dette er kommunens mål for arbeidet med barn, unge og deres familier. Vi har svært 
gode tjenester hver for seg, det er det ingen tvil om - men vi har et potensiale for å bli bedre når det 
gjelder samhandling.  

Alle vi som jobber med barn og unge er viktige i dette arbeidet. Du som møter barn hver dag i 
barnehagen. Du som treffer dem i klasserommet eller i skolegården. Du som snakker med foreldre 
som strever, eller en litt usikker ungdom. Du som er gitarlærer, eller en annen trygg voksen i fritiden 
deres.  

Vi vil at barn, unge og foreldre får den hjelpen de trenger når de trenger den. De skal oppleve at vi 
lytter til dem, at vi «tar saken», at vi inviterer annen fagkompetanse inn og at vi ikke slipper taket før 
vi vet at en annen holder stafettpinnen. Da må vi alle jobbe sammen! 

Vennlig hilsen Roar – kommunalsjef for Barn, unge og familier 

 

En liten film med et stort budskap: Det er sammen vi kan gjøre mye! 

 

BARN, UNGE OG FAMILIER I NY SEKTOR 

Alle tjenester som har et særlig ansvar for barn og unges helse, læring og utvikling, er fra og med 
januar 2019 samlet i én sektor under en felles ledelse. Her finner du mer informasjon om enhetene i 
sektor barn, unge og familier, samt kontaktinformasjon 

Men hva med kultursektoren, tenker du kanskje. Barns fritid er jo kjempeviktig! Og hva med tjenester 
som hjelper barnas foresatte? Hvordan barn har det hjemme, henger jo tett sammen med hvordan 
foreldrene har det!  

Kulturenheten, NAV, Krisesenteret, Voksenopplæring og enhet Psykisk helse og rus (tidl. enhet 
levekår) er videreført i sektorene de har vært i fra før fordi de også har mange tilbud til voksne som 
ikke har ansvar for barn.  

Selv om vi nå har fått en egen sektor for barn, unge og familier, gjelder bedre tverrfaglig innsats 
fortsatt på tvers av sektorer – så barn og unge får den støtten de trenger for ha det bra hjemme, i 
barnehagen, på skolen og i fritiden. 

https://www.arendal.kommune.no/bti
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/organisasjonen/barn-unge-og-familier/
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/organisasjonen/barn-unge-og-familier/
https://vimeo.com/255563939


HVA ER BTI-MODELLEN? 

BTI-modellen er en samhandlingsmodell for oss som jobber med tjenester for gravide, barn, unge 
og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Modellen er delt inn i fire nivåer som beskriver 
handlingsforløpet fra den første undringen oppstår til handling og tverrfaglig samhandling. Den skal 
hjelpe oss å tydeliggjøre ansvar og skape sammenheng i det vi gjør. Helsedirektoratets BTI-
brosjyre forteller deg mer. 

Hva skjer i BTI-prosjektet?  

Hvordan skal BTI-modellen se ut i Arendal kommune? Det er hva vi skal finne ut i prosjektperioden 
fra september 2018 til september 2019. Fra høsten 2019 begynner vi å bruke BTI i alle tjenester. 
På nettsiden vår finner du en stadig oppdatert tidslinje over hva vi har gjort i prosjektet - og hva vi 
skal gjøre framover. Prosjektleder i prosjektperioden er Elisabeth Nærestad som er ansatt i 
rådmannens stab Barn, unge og familier.  

 

 

EN felles handlingsveileder  

Prosjektgruppen som jobber med nivå 0, 1 og 2 i BTI-modellen har på oppdrag fra styringsgruppa 
jobbet fram en felles handlingsveileder og noen få verktøy som skal brukes på tvers av tjenestene. 
Mens mange kommuner har valgt å lage egne handlingsveiledere for dem som jobber i barnehage, 
skole og helsetjenestene, tenker vi at noe av hensikten med BTI for oss i Arendal nettopp er å 
bygge ned skillene mellom de ulike tjenestene. En felles handlingsveileder som gir oss en felles 
forståelse av handlingsforløpet, er første skritt på veien. Handlingsveilederen finner du her 

I handlingsveilederen finner du lenke til noen viktige verktøy å starte med: 

• Et felles samtykkeskjema på tvers av tjenestene - fordi å innhente samtykke er en forutsetning 
for tverrfaglig samarbeid 

• Undringsnotat - fordi vi må øve oss på å konkretisere hva vi faktisk observerer og undrer oss 
over - og sammen med dem det gjelder, finne ut om det er grunn til bekymring 

• Referatmal - fordi vi etter et møte ikke skal være i tvil om hva vi skal gjøre, hvem som skal 
gjøre det og når det skal være gjort. Også må vi alltid evaluere om tiltakene har ønsket effekt – 
for hvis det vi gjør ikke bedrer barnets situasjon, skal vi heller ikke fortsette å gjøre det! 

Vi vet at noen enheter så smått har begynt å prøve ut handlingsveileder og verktøy, og vi håper 
dere gir tilbakemeldinger til prosjektleder Elisabeth Nærestad om hva som fungerer bra og hva vi 
må jobbe mere med!  

 

BTI-UNDERSØKELSEN 2019 

I BTI-modellen ligger forventninger om at fagpersoner 
i alle tjenester har kompetanse til å ta fatt i undring og 
bekymring de har til gravide, barn, unge og/eller 
foreldre. BTI-undersøkelsen gjennomføres fram til 
påske og vi ber alle som jobber med barn og unge 
vurderer egen kunnskap og handlingskompetanse. 
Svarene blir analysert av KoRus Sør, og resultatene 
får vi presentert i juni 2019. Det er en omfattende 
undersøkelse som tar litt tid å svare på, så takk til alle 

PÅ FLYTTEFOT  

Som et ledd i omorganiseringen er flere tjenester på 
flyttefot.  

• Barnevern og Familietjenesten er på plass i nye 
lokaler i 2. etasje på Maxis. 

• Helsestasjonen finner du fortsatt i 3. etasje på 
Arena-senteret. 

• I 4. etasje på rådhuset lager vi denne våren et 
faglig fellesskap hvor du finner 
spesialpedagogiske tjenester, rådmannens stab 

http://tidliginnsats.forebygging.no/Global/BTI_brosjyre_2017.pdf
http://tidliginnsats.forebygging.no/Global/BTI_brosjyre_2017.pdf
https://www.arendal.kommune.no/bti/om-bti-prosjektet/
https://www.arendal.kommune.no/bti/om-bti-prosjektet/
https://www.arendal.kommune.no/bti/handlingsveileder-bti/
mailto:Elisabeth.naerestad@arendal.kommune.no


 
som har tatt seg tid til å svare! Jo flere svar vi får - jo 
mer solid kunnskapsgrunnlag får vi. 

oppvekst, stab for avlastning og bosetting, rus og 
psykisk helse voksne. 

 

 

 

www.arendal.kommune/bti 
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