
Barn, ung og familier - dagsamling
3. desember 2019



Program

8:45 – 9:15 Det store bildet
9:15 – 9:45 BTI-team – erfaringer så langt 
9:45 – 10:00 Bra på fritiden – Fritidskort og Friskus

10:00 – 10:15 Pause
10:15 – 11:15 Samtykke som grunnlag for tverrfaglig samarbeid

Film og paneldiskusjon
11:15 – 11:45 Lunsj
11.40 – 11.45 Energizer
11:45 – 15:00 Medvirkning fra barn og unge – hvorfor er det viktig og 

hvordan får vi det til? Velkommen til Forandringsfabrikken!
13:30 (ca) Pause
15:00 – 15:15 Oppsummering og vel hjem



Forandring 
med 
forankring
Roar Aaserud 
Kommunalsjef barn, unge og familier



Tidlig innsats, samarbeid om et 19-årig løp

Pål

Per 

Læring fostrer læring, jfr. Matheuseffekten –
«For den som har, han skal få og det i overflod" (Matteus 25,29)

Vi må oppdage Per – og hjelpe Per - og i mange tilfeller også hans 
familie – så tidlig som mulig.

Vår oppgave som «sosial heis».
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Fylkesmannen i Aust-Agder tilsyn: 13.10.16 – 10.02.17

Undersøkte hvilke rutiner og systemer Arendal kommune har for å sikre helhetlige og 
koordinerte tjenester for barn 7 – 12 år som har eller er i ferd med å utvikle psykiske vansker.
Tilsynet avdekket to avvik, og kommunen fikk en merknad:

Avvik 1:
Kommunen sikrer ikke systematisk samhandling rundt barn 7 – 12 år med psykiske vansker.
Her ble oppvekstteamene tatt fram som mangelfulle.

Avvik 2:
Kommunen sikrer ikke at barn 7 – 12 år med psykiske vansker får et faglig forsvarlig tilbud.

Merknad:
Arendal kommune har ikke gode rutiner for å sikre at barna blir hørt i saker som gjelder dem 
selv.



Jenta på broen - "Historien om Stina".
Fylkesmannens rapport etter tilsyn med Kristiansand kommune, 
Sørlandet sykehus HF, Bufetat Region Sør, Næromsorg Sør 
og Aleris Ungplan & BOI 27.7.2017 – 7.2.2018:

15-åringen var i barnevernets omsorg og fikk 
psykiatrisk hjelp. 
Gang etter gang truet barnevernsjenta med 
å ta sitt eget liv. 
Så stakk hun ned to personer på 
Sørlandssenteret. 17 år gamle Marie Skuland 
døde. Hvordan kunne det gå så galt? 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/8e9bca4a5f3646ed864560e0b95ec6f6/historien-om-stina---rapport-etter-fylkesmannens-tilsyn.pdf


Forts. Stina – tilsynsrapporten:

Samarbeid: 
Når fire aktører (helsetjenesten, barneverntjenesten, Bufetat og institusjonen) 
skal samarbeide til beste for bruker, er det viktig at de har god forståelse for 
hverandres rammeverk og at man har det samme oppdaterte bildet for å 
kunne ta de riktige beslutningene.

• Alle instanser synes å ha benyttet sine beste fagfolk 
• Ingen på overordnet ledernivå har gått inn i og tatt ansvar for helheten. 

Kunne dette skjedd i Arendal?  JA



Fra tilsyn til endringer

Fylkesmannens tilsyn i Arendal førte til at kommunen innhentet bistand fra 
PWC til å evaluere enhet Levekår.
Lederlaget konkluderte sommeren 2017 i samråd med PWC at 

evalueringsarbeidet måtte utvides til å gjelde hele tjenestetilbudet til barn og 
unge samt deres familier.
Det ble perioden august 2017 til april 2018 arrangert 4 tverrfaglige 

arbeidsverksteder
Rådmannen la fram sak for bystyret september 2018: 

Organisatoriske endringer ble vedtatt

Bystyret forventer at alle enheter deltar for fullt i det tverrfaglige arbeidet som 
er beskrevet i saken og tidligere saker, uavhengig av om de er direkte berørt 
av omorganiseringen i denne omgang.



Prosess for bedre samhandling for barn, unge og familier i Arendal kommune
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Arbeidsverksted 2
Mål:

Alle barn og unge skal få 
den støtten de trenger 

for å ha det bra 
hjemme, i barnehagen, 
på skolen, og i fritiden.

Arbeidsverksted 1.
Ledet av PWC

Etter tilsyn av FM
Fishbowldialog :Hvilke 
grep bør vi gjøre for å 

styrke samhandlingen?

Arbeidsverksted 3:
Kjennetegn ble arbeidet med, 

er bestemt.
Sentralt: Observasjon

Arbeidsverksted 4:
Nødvendige tiltak:

- BTI - modellen
- Endringer i 

organisering bør 
gjennomføres

Rådmannen legger 
fram bystyresak.

Internevaluering

(Evt eksternevaluering) Holdninger som 
skal ligge til 

grunn for vårt 
arbeid, ikke 

ferdig

Det er utarbeidet 
tjenesteoversikt, 

presentert i 
arbeidsverksted 3

Samhandling er 
definert, etter 

arbeidsverksted 2



Skoler

Barnehager

Avlastning 
og bosetting 

Spesial-
pedagogiske 

tjenester
- PPT

- Pedagogisk 
fagteam

- Sandum/Hovetun/
Mobilt team

Barnevern

Forebyggende 
tjenester
- Arendal 

Helsestasjon
- Familietjenesten

Kommunalsje
f 

Barn, unge og 
familier

Stab:
Barnehage:3,

3
Skole: 3,3

BTI:1 årsverk



Hva ønsker vi å få til?

Tidlig innsats 
– ikke vente og se

Samordning mellom tjenestene og 
barnet/familien uten at det blir brudd i 
oppfølgingen.

Barn, unge og familier blir hørt og har 
medvirkning 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tidlig innsats(ikke vente og se!)Medarbeidere tar uro på alvor og bekymring til handling.Flere barn/familier som har utfordringer får tidlig, rask og riktig hjelpMedarbeidere har blikk for helheten rundt barnet; hjemme, skole/barnehage, fritid  Samordning mellom tjenestene og barnet/familien uten at det blir brudd i oppfølgingen.Den som har relasjonen og hyppig kontakt med barnet/familien følger opp fram til det er avklart at en annen tar over stafettpinnen. Vi har tverrfaglige samarbeidsarenaer hvor vi diskuterer uro/bekymring, involverer familien og skaper gode løsninger sammen.Medarbeidere kjenner de ulike tjenestenes kjerneoppgaver og hvilken myndighet den enkelte medarbeider har. Barn, unge og familier blir hørt og har medvirkning Barn og unges kunnskap, tanker og ønsker tas på alvor i utforming av tiltak og i valg av hvem de skal forholde seg til. Familiene møtes med respekt, raushet og et positivt menneskesyn



Noen kritiske faktorer 

Barnesyn, holdninger, verdier, foreløpig:

• Barn og unge kan og de vil! 

• Alle barn og unge i Arendal kommune blir møtt med respekt, 
omsorg og varme. I Arendal blir alle barn og unge inkludert i 

fellesskapet. 

• De ansatte i Arendal kommune viser åpenhet, ærlighet, 
engasjement og endringsvilje. De ansatte tar barn, unge og 

foreldre på alvor og legger til rette for gode relasjoner og godt 
samarbeid på alle nivå.



Kritisk: Arbeidet med kjennetegn på at barn og unge har det bra

Kjennetegn er utarbeidet; 
dette ser og hører vi når barn og unge har det bra.

Når vi ser og lytter, er barnesynet og våre holdninger av stor 
betydning.

Når vi ser og hører noe annet enn vi ønsker å se eller høre:

HANDLINGSVEILEDEREN – undring, bekymring, tiltak



BTI,  nivå 0 og 1!

•Nivå 0: Undring
•Nivå 1: Fra bekymring til 
tiltak

Har må vi ha stort fokus!  - På 
kjennetegnene.

Ser vi det vi ønsker å se?

Hører vi det vi ønsker å høre?

Hvis ikke, HANDLING!



BTI-teamene

Oppvekstteamene nedlagt 31.8.2019

….I BTI-team setter vi sammen et team av 
fagfolk med ulik kompetanse som skal se 
deg og din families totale behov. 

Sammen lager vi en plan med mål på kort og 
lang sikt for å skape en bedre 
livssituasjon……

Virker det vi bestemte? Evaluere og justere



Sentralt i Arendal og i dette arbeidet: 

Mestring og mestringsledelse

Vi skal bidra til at barnet/ungdommen er den beste utgaven av seg 
selv/en god utgave av seg selv.

Flere har ansvar for dette, men ansatte kan utgjøre en stor forskjell!

• Da må den ansatte være den beste/en god utgave av seg selv
Den ansatte har ansvar for dette, men også leder(e), kolleger og andre.

• Da må ledere være den beste/en god utgave av seg selv
Lederen selv har et ansvar for dette, men også kommunalsjef, 
staber, rådmann og bystyret. 



10-faktor – vår medarbeiderundersøkelse 
FAKTOR 10 – PROSOSIAL MOTIVASJON 
(nytteorientert motivasjon)

Det vil si: Motivasjon for å gjøre noe som er nyttig og 
verdifullt for andre

Det kan dreie seg om å 
• hjelpe kolleger til å gjøre en god jobb eller 
• levere viktige og riktige tjenester til barn og unge

Måleindikator:
«Det er viktig for meg å kunne jobbe med noe som er til nytte for 
andre»

Brukernavn
Presentasjonsnotater
10-FAKTOR er ikke en tilstandsrapport eller en faktaundersøking, men et dialogverkty. Oppfølginga skjer i dialogen med de som har svart på undersøkelsen



 

Mestrings-
orientert  

ledelse Mestrings
tro 

Fleksibili-
tetsvilje 

Mestrings
klima 

Autonomi 

Prososial 
motivasjon 

Indre 
motivasj-
on 

Bruk av 
kompe-
tanse 

Rolle-
klarhet 

Relevant 
kompetanse

utvikling 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mestringsledelse



Hva må vi gjør for å komme dit vi vil?

• BTI-modell med handlingsveileder, 
det starter på nivå 0!

• Stafettholder/Koordinator IP
• Gode møtearenaer – gode BTI-team er viktig i 

modellen
• Fra godt møte til god praksis!

• Gjøre det vi bestemmer oss for at vi skal gjøre
• Beslutte, gjennomføre og evaluere gode tiltak
• Lytte til brukerne; brukerorientert tverrfaglig 

innsats
• Stille spørsmål ved egen praksis



Dette er ikke sprint, men maraton!

Vi må holde fast ved gode satsinger over tid.

Felles mål for barnehager og skoler fra høsten 2016:
Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i 
fellesskapet.

Gode læringsmiljø
Realfagskommune
Barnehage/skole - hjem

Felles mål for BTI-arbeidet fra 2017 (Arbeidsverksted des. 2017):
Alle barn og unge i Arendal skal få den hjelpen de trenger for å ha det 
bra hjemme, i barnehagen, i skolen og i fritiden.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gode læringsmiljø!  Et godt miljø!!  Foreldre/foresatte må med!



Kapasitet

Endringer vil vi best lykkes med når de som jobber med barn, 
unge og familier ser behov for endring.
Da er det (prososial) motivasjon – da er det kapasitet.

De fleste barn og unge i Arendal har det bra, men ikke alle!

Primærforebygging er viktig, men det er ikke nok for alle.



BTI (Bedre Tverrfaglig 
Innsats) er valgt som 
samhandlingsmodell i 
Arendal for tjenester som 
møter gravide, barn, unge og 
foreldre det er knyttet undring 
eller bekymring til. 

BTI-modellen skal i Arendal 
sikre helhetlig og koordinert 
innsats uten at det blir brudd i 
oppfølgingen. 

Nivå 0: Undring
Nivå 1: Fra bekymring til tiltak
Nivå 2: Tverrfaglig innsats
Nivå 3: Omfattende tverrfaglig 
samarbeid 

BTI-modellen

Barn og 
familier 

med store 
og

sammensatt
e behov

Barn med 
ekstra 
behov

Alle barn



Du fikk jobben!

DU er viktig!



BTI-team 

HVA? 
HVORDAN?
Cathrine Bringsverd
Britt M Hansen
Nadja W Johannesen
Therese Knudsen



Hva sier handlingsveilederen? 

https://www.arendal.kommune.no/bti/
https://www.arendal.kommune.no/bti/handlingsveileder-bti/


Dette ble det snakket om

• Ha lav terskel for å kontakte andre tjenester på nivå 1 og 2. Både for å få veiledning og for å 
invitere til samarbeid. Målet er å løse mest mulig på lavest mulig nivå. Se oversikt på BTI-siden

• Vi forventer at stafettholder snakker med dem det gjelder om å kontakte BTI-team. Vær modig, 
fortell dem hva du er bekymret for og hva et BTI-team kan bidra til

• Kontaktskjema BTI-team er nyttig for å få oversikt over hva som har vært gjort, hvem som har 
vært involvert og gir tips om hvem det kan være nyttig å invitere til BTI-team

• BTI-team jobber for å få fram barnets mening. Å ha med en tillitsperson er fint
• I BTI-team har teamleder fokus på å få fram innbyggers fortelling og opplevelse. Legger til 

rette for at alle kommer til orde og at mulige løsninger belyses
• Hvem som er stafettholder i arbeidet videre avhenger mye av innbyggers ønske og hva slags 

tiltak som skal iverksettes
• 6-16-teamene ser at de fleste sakene de har fått til nå handler om skolevegring
• 0-6 teamet ser at saker veldig ofte handler om foresatte som strever med ulike utfordringer
• BTI-teamlederne oppfordrer til å ha lav terskel for å ta kontakt – vi lærer og justerer underveis. 



Dette lurer jeg 
fortsatt på…

De følgende lysbildene viser innspill som 
kom fram under samlingen, og blir jobbet 
med videre både i BTI-team og i 
styringsgruppa for BTI













Bra på fritiden

Friskus 
og Fritidskort

Linda Sætra
Enhetsleder kultur



Kulturenheten

Enheten består av Bibliotek, 
Kulturskole, Park, idrett og friluft, 
Ung kultur, Kulturnettverket 

Ca 80 ansatte fordelt på ca 60 
stillinger.

I tillegg er ca 200 støttekontakter 
knyttet til virksomheten.

Faglig oppfølging av 
fritidskontaktene 
oppvekstområdene, og tildeler 
aktivitetsmidler.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Presentere enheten – hvem er vi og hvordan er vi organisert



Alle barn skal ha det bra 
hjemme, på skolen og i 

barnehagen, og på fritiden

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvorfor er fritiden viktig? Helt fra barnehagealder og opp gjennom skolen er det barn gjør på fritiden med på å skape sosiale bånd, mestringsopplevelser, inkluderingsarenaer – og det å delta kan i stor grad bidra til at barn fungerer bedre på skolen eller i bhg. Derfor er det relevant at fritiden også er en del av BTI satsningen i Arendal. Hva vet du om hva barna i bhg eller skolen driver med på fritiden? Hvordan kan vi sammen bidra til at flere barn har det bra på fritiden?  







Brukernavn
Presentasjonsnotater
Unge jenter og gutter i dag sliter mer enn noen gang med psykiske lidelser, dårlig selvfølelse, og prestasjonsangst – Triste jenter og unge sinte gutter – ensomhet. Hvilke verktøy har vi for å skape inkludering og deltakelse?



Verktøykasse for deltakelse og inkludering

• Friskus aktivitetskalender

• Fritidskort – universelt tiltak

• Fritidskort pluss – behovsprøvd tilbud til familier med svak økonomi

• ALLE MED-dugnad – holdningsskapende og bevisstgjørende 



arendal.friskus.com



Arendal og Vadsø er valgt ut som pilotkommuner for Fritidskort



«Fritidskortet skal 
bidra til å dekke 
deltakeravgift for barn 
og ungdom fra 6-18 år 
til faste, jevnlige 
organiserte aktiviteter 
som gir mulighet for 
tilhørighet over tid»



Hvilke 
hinder 
finnes for 
deltakelse
?



Hinder for deltakelse Fritidskort
for alle 6-18 år

FritidskortPluss
(tidligere opplevelseskort)

(behovsprøvd)

Deltakeravgift 1000 kr pr. halvår Fritidskort

Utstyr Skattkammeret/
AVO second hand 

Skattkammeret/
AVO second hand /søknad

Deltakelse turneringer ol Dugnad Dugnad/søknad

Transport Søkt fylkeskommunen om 
støtte

Informasjon om hvilke 
tilbud som finnes

arendal.friskus.com / 
fritidsmedarbeidere

arendal.friskus.com / 
fritidsmedarbeidere

Aktiviteten finnes ikke Dialog med elevråd og 
organisasjoner

Manglende info på ulike 
åk

Jobbes med



Thea vil bruke Fritidskortet – siste frist 9.12

Thea går på Trauma fotball og har betalt 
kontingent på 600 kr høsten 2019

Hva gjør foreldrene?
1) www.arendal.kommune.no/fritidskort

2) Fyller inn personnummer og at Thea går på 
Trauma fotball. Samt prisen på kontingenten for 
høsten 2019 

3) Foreldrene  får 600 kr inn på konto 

http://www.arendal.kommune.no/fritidskort


Fritidskort versjon 2.0 – fra 2020 

Fritidskort 2020: Nettbasert løsning hvor barn og ungdom velger 
aktiviteten(e) de vil bruke sine fritidskortpenger på. Pengene blir 
overført til aktiviteten.  



Nye kulturlokaler åpner 
august 2020

Ungdomstilbud med Ung sone 15-25

Kulturskole: musikk, drama, kunst

Øvingslokaler for musikk og dans/drama

Multimedia/gaming

Konsertlokale til 150-200

Teatersal

Yogarom

Venue/hangout/møteplass

Etter skoletid (EST) for ungdom med spesielle behov

Tilrettelagt fritid med Klubb Kilden



15 minutter



Samtykke som 
grunnlag for 
tverrfaglig 
samarbeid 



Filmer om 
taushetsplikt
Temaer i filmene:
• Taushetsplikt for offentlige ansatte.
• Deling av taushetsbelagte 

opplysninger internt på egen 
arbeidsplass uten samtykke.

• Samtykke som forutsetning for 
tverrfaglig samarbeid om barn.

• Personopplysningsloven (GDPR, juli 
2018).

• Vitneførsel for domstol og 
fylkesnemnd. Forklaring til politiet.

Refleksjonsspørsmål her

https://www.youtube.com/watch?v=FKiRCbClyO4&list=PLc4TUIK3RkeykBS6xOAnPyQMdLgmMqPy6&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=mqEpqHwS7hE&list=PLc4TUIK3RkeykBS6xOAnPyQMdLgmMqPy6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=H8dkHNUgZLY&list=PLc4TUIK3RkeykBS6xOAnPyQMdLgmMqPy6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ol0j9txptXU&list=PLc4TUIK3RkeykBS6xOAnPyQMdLgmMqPy6&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=t05MEnKiuwc&list=PLc4TUIK3RkeykBS6xOAnPyQMdLgmMqPy6&index=5
http://handling.forebygging.no/Global/Sp%C3%B8rsm%C3%A5l%20refleksjoner%20til%20de%20ulike%20filmene.pdf




Refleksjonsoppgave

Hvilke dilemmaer møter jeg i krysningspunktet 
mellom samtykke, personvern og 
tverrfaglig samarbeid?

Innspillene på de følgende 
lysbildene kom i samlingen.

Jusnettverket i kommunen 
skal utarbeide en veileder 
for samtykke, og både her 
og i det videre BTI-arbeidet 
jobber vi videre med disse 
innspillene









Dette ble det snakket om

• Hvilke krav som stilles til et samtykke
• Samarbeid mellom barnehager og helsestasjon – nesten alle barn i kommunen følges opp av 

begge tjenester
• Barnevernet skal gi skriftlig tilbakemelding til den som melder bekymring innen 3 uker. Ta 

kontakt hvis du lurer på noe!
• Er du bekymret for et barn som barnevernet følger opp? Spør gjerne barnet hvordan 

samarbeidet med barnevernet går og hvordan barnet har det. 
• De fleste foreldre gir samtykke til tverrfaglig samarbeid. Barnevern opplever en del ganger at 

foreldre kun samtykker til å dele begrenset informasjon. Dette respekteres, men kan 
vanskeliggjøre det tverrfaglige samarbeidet. Andre tjenester bør være konkrete på hva slags 
informasjon de trenger for å kunne ivareta barnet på en god måte 

• Ulike perspektiver på hva som skal journalføres og hva som skal referatføres
• Ved tvil om innhenting av samtykke – konferer juristene i kommunen. 
• Veiledning om samtykke skal utarbeides. 



Lunsj! 

Vær på plass 
kl. 11.40





Forandringsfabrikken
Medvirkning fra barn og unge – hvorfor er det viktig og hvordan får vi det til?







Lyst til å lese flere råd fra barn og unge? 

• https://www.forandringsfabrikken.no/mittliv
• Publikasjoner i Kunnskapssenteret – de 

fleste kan lastes gratis ned som PDF, eller 
man kan bestille hefter 
https://www.forandringsfabrikken.no/kunnsk
apssenter

https://www.forandringsfabrikken.no/mittliv
https://www.forandringsfabrikken.no/kunnskapssenter
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