
   
 
 

  

Handlingsveileder BTI 
OPPDATERT 1.11.2019 

Handlingsveilederen for BTI beskriver det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. 



 

   
 

På dette nivået blir du oppmerksom på undringen og kjenner magefølelsen. Du kan benytte verktøy for å konkretisere og utforske 
det du undrer deg over. Dette er avklaringsfasen for medarbeidere, hvor den det gjelder skal involveres så tidlig som mulig. Undring Nivå 0 

  HVORDAN? HVEM? VERKTØY 

 
UNDRING  
OPPSTÅR 

Du starter å undre deg over et barn / en 
ungdoms helse, trivsel, livssituasjon 
eller utvikling. 

I møte med den det gjelder, eller på bakgrunn av informasjon fra 
andre.  
Husk at bare du eier din undring – den er subjektiv og et viktig 
verktøy. 

Alle medarbeidere.  

 
KONKRETISER 
UNDRINGEN 

Konkretiser undringen eller 
bekymringen for deg selv.  
Ved behov, drøft med en kollega. 

1. Skriv ned observasjoner, situasjoner og handlinger. Vær så 
konkret som mulig. 

2. Del din undring og dine observasjoner med en leder/kollega.  
Det kan hjelpe deg i konkretiseringen. Husk at du eier uroen 
selv om andre kanskje ikke er enig med deg.  

Medarbeideren som 
eier undringen. 

Undringsnotat 

 
DEL  
UNDRINGEN 

Ta en samtale med barnet / ungdommen 
og med foresatte så tidlig som mulig. Der 
deler du undringen din på en 
respektfull måte, som opprettholder 
muligheten for videre samarbeid. 

• Forbered deg på samtalen 
• Drøft med en kollega 
• Øv gjerne på samtalen sammen med en kollega 
• Gjennomfør samtalen 

Medarbeider som eier 
undringen. (ev. 
avklares i enkelte 
tjeneste).  

Referatmal 
 

 
GRUNN TIL Å 
GÅ VIDERE? 

Du vurderer behovet for videre 
oppfølging i nivå 1 eller 2, eller om det 
ikke er behov for å gå videre med 
uroen. 

• Drøft gjerne med en kollega/leder. 
• Diskuter gjerne problemstillingen anonymt med kolleger i andre 

tjenester 
• Ta beslutning samme med barnet og foreldrene. 
• Ta beslutning innen to uker om saken skal gå videre. 

Medarbeider som 
eier undringen. 

Samtykkeskjema 
Råd og veiledning 

 

AVSLUTT 

Dokumenter  Medarbeider som 
eier undringen. 

 

OBS! 
Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barneverntjenesten. Foresatte involveres ikke.  
Ved høy bekymring kontakt politiet parallelt. Er du i tvil kan du drøfte saken anonymt med barnevernstjenesten. Se egen handlingsveileder her 
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https://www.arendal.kommune.no/bti/rutiner-og-verktoy/
https://www.arendal.kommune.no/bti/rutiner-og-verktoy/
https://www.arendal.kommune.no/bti/rad-og-veiledning/
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-og-levekar/barnevern/bekymringsmelding/
https://www.arendal.kommune.no/_f/p1/ieaaf250b-e6cc-4b54-99d0-9a2996930831/handlingsveileder2_barn.pdf


 

   
 

Dette nivået beskriver innsatsen som settes i gang på eget arbeidssted. Sammen med barnet / 
ungdommen / foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene. Fra bekymring til tiltak Nivå 1 

  HVORDAN? HVEM? VERKTØY 

 
KONKRETISER 
BEKYMRING 

Konkretiser bekymring med 
informasjon fra prosessen på nivå 0. 
En felles virkelighetsforståelse er et 
godt utgangspunkt for å drøfte tiltak. 

Gå gjennom grunnlagsmaterialet fra nivå 0. 
• Ta eventuelt opp bekymring med nærmeste leder. 
• Tenk gjennom mulige tiltak i forkant av møtet. 

Den som eier uroen Samtykkeskjema 
Tjenesteoversikt 

 
PLANLEGG 
TILTAK 
Individ – eller 
systemnivå 

Planlegg og avklar innhold i tiltakene 
sammen med barnet / ungdommen 
og foresatte.  
 

       Vurder om samtalen med barn og foreldre skal gjøres sammen eller 
hver for seg. Barn har rett til selv å velge om de vil si sin mening.  
• Drøft tiltak og mål i møtet, og lag en plan. 
• Avtal neste møte og evaluering av planen. 
• Avklar hvem som er stafettholder for familien videre.  
• Det som er avtalt referatføres. Følg rutiner for dokumentasjon i 

egen tjeneste. 

Den som eier uroen 
ev. leder. 
 

Referatmal 
Gode møter i Arendal 
kommune 
Lytt til barna - veileder 
 

 
IVERKSETT 
TILTAK 

Du iverksetter tiltakene du har 
planlagt. 

• Tiltakene gjennomføres og dokumenteres iht. tjenestenes rutiner Stafettholder Referatmal 

 

EVALUER TILTAK 

Du evaluerer tiltak(ene).  
Har vi nådd målet? 

• Inviter til samarbeidsmøte 
• Ta utgangspunkt i bekymringen, målene og tiltakene som ble avtalt.  

Stafettholder 
 

Referatmal  
 

 
AVKLAR / 
BESLUTT 

Avklar om tiltakene skal endres, 
videreføres eller avsluttes.  

• Barnet/ ungdommen / foresatte involveres i avgjørelsen. 
• Ved behov for veiledning og vurdering av tiltak som er gjort kan 

saken drøftes anonymt i ressursteam/ sosialt team. Dette skal 
avklares med foresatte. 

• Dersom flere tjenester skal involveres, gå videre til nivå 2. 

Stafettholder Samtykkeskjema 
Tjenesteoversikt 
Samarbeidsarenaer 

OBS! 
Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barneverntjenesten her. Foresatte involveres ikke.  
Ved høy bekymring kontakt politiet parallelt. Er du i tvil kan du drøfte saken anonymt med barnevernstjenesten. Se egen handlingsveileder her 
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https://www.arendal.kommune.no/bti/rutiner-og-verktoy/
https://www.arendal.kommune.no/bti/tiltak-og-tjenester-for-barn-og-unge/
https://www.arendal.kommune.no/bti/hva-er-bti-modellen/stafettholder.20266.aspx
https://www.arendal.kommune.no/bti/rutiner-og-verktoy/
https://www.arendal.kommune.no/bti/rutiner-og-verktoy/
https://www.arendal.kommune.no/bti/rutiner-og-verktoy/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/Slik-ivaretar-du-barnekonvensjonen-i-saksbehandlingen/
https://www.arendal.kommune.no/bti/hva-er-bti-modellen/stafettholder.20266.aspx
https://www.arendal.kommune.no/bti/rutiner-og-verktoy/
https://www.arendal.kommune.no/bti/hva-er-bti-modellen/stafettholder.20266.aspx
https://www.arendal.kommune.no/bti/rutiner-og-verktoy/
https://www.arendal.kommune.no/bti/hva-er-bti-modellen/stafettholder.20266.aspx
https://www.arendal.kommune.no/bti/rutiner-og-verktoy/
https://www.arendal.kommune.no/bti/tiltak-og-tjenester-for-barn-og-unge/
https://www.arendal.kommune.no/bti/samarbeidsarenaer/
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-og-levekar/barnevern/bekymringsmelding/
https://www.arendal.kommune.no/_f/p1/ieaaf250b-e6cc-4b54-99d0-9a2996930831/handlingsveileder2_barn.pdf


 

   
 

  

Dette nivået beskriver samarbeidet mellom flere tjenester. Sammen med barnet / ungdommen / foresatte 
planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene. Tverrfaglig innsats Nivå 2 

  HVORDAN? HVEM? VERKTØY 

 
ETABLER 
KONTAKT MED 
ANNEN TJENESTE 

Du tar kontakt med 1-2 tjenester som 
barnet, ungdommen og foresatte 
ønsker skal involveres. 

Bruk møtemalen og planlegg samarbeidsmøte. Møtemalen skal sikre 
involvering og et felles formål med møtet. 
• Tenk gjennom mulige tiltak i forkant av møtet og hvordan barnets 

rett til medvirkning ivaretas. 

Stafettholder, på 
vegne av den det 
gjelder. 

Samtykkeskjema 
Tjenesteoversikt 
Gode møter i Arendal 
kommune 

 
PLANLEGG 
TILTAK 

Inviter til samarbeidsmøte med 
barnet/ ungdommen / foresatte og 
aktuelle tjenester. I møtet planlegges 
tiltakene og hvem som gjør hva. 

Alle arenaer som barnet oppholder seg på bør ha et tiltak. Også 
barnet/ ungdommen selv. 
• Drøft tiltak i møtet, og lag en plan.  
• Avtal neste møte og evaluering av planen. 
• Avklar hvem som er stafettholder – videreføre eller endre? 

Stafettholder, på 
vegne av den det 
gjelder. 

Referatmal 
Lytt til barna - veileder 

 
IVERKSETT 
TILTAK 

Alle involverte gjør sin del at det som 
er avtalt. 

• Gjennomfør tiltakene beskrevet i planen. 
• Informer stafettholder dersom det oppstår hindringer eller 

endringer. 

Alle som har ansvar 
for et tiltak. 
Stafettholder har 
oversiktsansvar. 

 

 

EVALUER TILTAK 

Tiltakene evalueres.  
Har vi nådd målet?  

 

• Inviter til evalueringsmøte. Bruk referatmal. 
• Ta utgangspunkt i bekymringen, målene og tiltakene som ble 

avtalt. 

Stafettholder på 
vegne av den det 
gjelder. 

Referatmal 

 

AVKLAR/ 
BESLUTT 

Avklar om tiltak skal endres, 
videreføres eller avsluttes.  

 

• Barn/ ungdom/ foresatte involveres i avgjørelsen  
• Drøft saken i ressursteam ved behov for veiledning og vurdering 

av mulige tiltak. Dette skal avklares med foresatte. 
• Hvis samarbeidet med andre tjenester avsluttes, videreføres 

oppfølging på nivå 1. 
• Hvis det er behov for flere fagkompetanser, kontakt BTI-team. 

Stafettholder 

Utsjekk med leder 
hvis BTI-team 
kontaktes 

Samtykkeskjema 
Tjenesteoversikt 
 

OBS! 
Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barneverntjenesten. Foresatte involveres ikke.  
Ved høy bekymring kontakt politiet parallelt. Er du i tvil kan du drøfte saken anonymt med barnevernstjenesten. Se egen handlingsveileder 
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https://www.arendal.kommune.no/bti/hva-er-bti-modellen/stafettholder.20266.aspx
https://www.arendal.kommune.no/bti/rutiner-og-verktoy/
https://www.arendal.kommune.no/bti/tiltak-og-tjenester-for-barn-og-unge/
https://www.arendal.kommune.no/bti/rutiner-og-verktoy/
https://www.arendal.kommune.no/bti/rutiner-og-verktoy/
https://www.arendal.kommune.no/bti/hva-er-bti-modellen/stafettholder.20266.aspx
https://www.arendal.kommune.no/bti/rutiner-og-verktoy/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/Slik-ivaretar-du-barnekonvensjonen-i-saksbehandlingen/
https://www.arendal.kommune.no/bti/hva-er-bti-modellen/stafettholder.20266.aspx
https://www.arendal.kommune.no/bti/hva-er-bti-modellen/stafettholder.20266.aspx
https://www.arendal.kommune.no/bti/rutiner-og-verktoy/
https://www.arendal.kommune.no/bti/samarbeidsarenaer/#ressursteam-barnehage
https://www.arendal.kommune.no/bti/hva-er-bti-modellen/stafettholder.20266.aspx
https://www.arendal.kommune.no/bti/rutiner-og-verktoy/
https://www.arendal.kommune.no/bti/tiltak-og-tjenester-for-barn-og-unge/
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-og-levekar/barnevern/bekymringsmelding/
https://www.arendal.kommune.no/_f/p1/ieaaf250b-e6cc-4b54-99d0-9a2996930831/handlingsveileder2_barn.pdf


 

   
 

Dette nivået beskriver samskaping som skjer når tre eller flere tjenester er involvert rundt samme barn, ungdom 
eller familie. Sammen med barnet / ungdommen / foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene. Samskape Nivå 3 

  HVORDAN? HVEM? VERKTØY 

 

FORBERED MØTE 
I BTI-TEAM 

Samtale mellom BTI-teamleder, 
stafettholder, barn / ungdom og 
foresatte. Avklare behov, hvem som 
kan bidra til løsninger og hvordan 
legge til rette for medvirkning fra barn 
og ungdom. 

• Finn møtetidspunkt og sted som kjennes bra for dem det gjelder. 
• Oppsummer kort hva som er prøvd av tiltak, bruk kontaktskjema. 
• Vurder hvordan legge til rette for barn og ungdoms medvirkning. 

De har rett, men ingen plikt. 
• Hovedprinsippet er at barn skal høres direkte. Vurder behovet for 

særskilt tilrettelegging så barnet/ungdommen kan uttrykke seg fritt. 
• Sammen avklarer vi hvem som inviteres til BTI-team. 

BTI-teamleder og 
stafettholder 

Kontaktskjema BTI-
team 
Samtykkeskjema 
Lytt til barna 

 SKAP FELLES 
FORSTÅELSE OG 
PLANLEGG 
TILTAK i 
BTI-TEAM 

I BTI-team er det innbyggers 
opplevelse som er fokus for 
samtalen. Hva fungerer bra, hva er 
vanskelig, hva drømmer dere om? 

• Barnas og de voksnes opplevelse presenteres for teamet. 
• Vi stiller utdypende spørsmål og får en felles forståelse. 
• De ulike deltakerne bidrar med mulige forslag til tiltak. 
• Familien har det avgjørende ordet i hvilke tiltak vi skal jobbe med 

framover og hvilke tjenester som skal være involvert. 

BTI-team Gode møter i 
Arendal 
kommune 
Referatmal 

 
IVERKSETT 
KOORDINERTE 
TILTAK 

Tiltak iverksettes i henhold til planen. • Alle som har ansvar for tiltak følger opp sitt ansvar. 
• En tillitsperson snakker med barnet senest en uke etter møtet om 

hva som skal skje framover. 
• Stafettholder orienteres dersom hundringer/endringer oppstår. 
• Stafettholder snakker med barn og foresatte underveis. 

Stafettholder og 
ansvarsgruppe 

 

 
EVALUERINGS-
MØTE 

Evaluer om barnets, ungdommens 
og familiens situasjon har endret seg 
i riktig retning. 

• Familien deler sin opplevelse av livssituasjonen nå. 
• Hva har fungert og hva har ikke fungert? Har behovene endret seg? 
• Vurder veien videre med utgangspunkt i bekymringen, målene og 

tiltakene som ble avtalt. 

BTI-team Referatmal 

 
FELLES 
BESLUTNINGS-
PROSESS 

Barn, ungdom og foresattes egen 
opplevelse ligger til grunn i 
vurderingen om tiltak skal 
videreføres, endres eller avsluttes. 

• Med bakgrunn i evalueringen, ta stilling til det videre arbeidet. 
• Husk at barnets ungdommens mening skal vektlegges. 
• Om bekymringen er borte, avsluttes saken.  
• OM bekymringen opprettholdes, tas ny runde fra trinn 2, nivå 3. 

BTI-team  

OBS! 
Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barneverntjenesten. Foresatte involveres ikke.  
Ved høy bekymring kontakt politiet parallelt. Er du i tvil kan du drøfte saken anonymt med barnevernstjenesten. Se egen handlingsveileder 
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https://www.arendal.kommune.no/bti/samarbeidsarenaer/bti-team/
https://www.arendal.kommune.no/bti/stafettholder/
https://www.arendal.kommune.no/bti/_f/p17/i5738d119-4db1-45fd-ac19-366be4cad118/kontaktskjema_bti-team.docx
https://www.arendal.kommune.no/bti/_f/p17/i5738d119-4db1-45fd-ac19-366be4cad118/kontaktskjema_bti-team.docx
https://www.arendal.kommune.no/bti/rutiner-og-verktoy/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/Slik-ivaretar-du-barnekonvensjonen-i-saksbehandlingen/
https://www.arendal.kommune.no/bti/_f/p17/idc70b96b-6fef-4b09-a33b-da795287b347/gode-moter-i-arendal-kommune.docx
https://www.arendal.kommune.no/bti/_f/p17/idc70b96b-6fef-4b09-a33b-da795287b347/gode-moter-i-arendal-kommune.docx
https://www.arendal.kommune.no/bti/_f/p17/idc70b96b-6fef-4b09-a33b-da795287b347/gode-moter-i-arendal-kommune.docx
https://www.arendal.kommune.no/bti/rutiner-og-verktoy/
https://www.arendal.kommune.no/bti/rutiner-og-verktoy/
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-og-levekar/barnevern/bekymringsmelding/
https://www.arendal.kommune.no/_f/p1/ieaaf250b-e6cc-4b54-99d0-9a2996930831/handlingsveileder2_barn.pdf



