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BTI-TEAM ERSTATTER OPPVEKSTTEAM I ARENDAL KOMMUNE 
Arbeidet med bedre tverrfaglig innsats (BTI) har nå gått fra prosjekt til implementering, og 
denne høsten forventes det at alle tjenester og virksomheter som jobber med barn og unge 
bruker handlingsveilederen og verktøyene når de begynner å undre seg eller bekymre seg for 
et barn eller en ungdom. Dette er tjenesteutvikling, og skal vi nå målet, er mestringsledelse 
og lederplakaten viktig å jobbe med innenfor hver tjeneste. 
 
Parallelt har vi evaluert hvordan vi jobber sammen i de mer komplekse sakene, de som er på nivå 3 i 
BTI-modellen. Som et resultat av dette har styringsgruppa for BTI bestemt at dagens ordning med 
oppvekstteam på hver skole og på helsestasjonen erstattes av fire tverrfaglige BTI-team som har 
fast teamleder og fast møtetid hver torsdag.  

 
BTI-team er et tilbud til barn, unge, foresatte og gravide som opplever at utfordringer hoper seg opp 
og som trenger hjelp av flere tjenester eller på flere områder. Kommunen setter innbyggerne i 
sentrum og spør "hva er viktig for deg"? I BTI-team skaper fagpersoner løsninger sammen med 
innbyggere, og koordinerer innsatsen mellom de ulike tjenestene. Målet er at familier med 
sammensatte utfordringer får et samkjørt team rundt seg – og at alle i familien opplever å få hjelpen 
de trenger når de trenger den.  
 
De fire BTI-teamene har ulike ansvarsområder, basert på barns alder og skoletilknytning 

 
 

TIL DERE SOM JOBBER MED BARN OG UNGE 
 
BTI-team benyttes når vi er på nivå 3 i BTI-modellen, og jeg vil understreker at nøkkelen til å lykkes i 
BTI-arbeidet, er innsatsen som gjøres på nivå 0,1 og 2 – blant alle dere som møter barn, unge, 
gravide og foresatte i hverdagen. Det er dere som kjenner den enkelte, som opparbeider tillit, som 
ser kjennetegn på at barn og unge har det bra – og tegn og signaler når barn og unge strever. 
Gjennom å lytte til hva som er viktig for barn og voksne, og finne fram til gode tiltak sammen med 
den enkelte, løser vi mye!  
 
Vennlig hilsen Roar – kommunalsjef for Barn, unge og familier 
 
 
 
 

https://www.arendal.kommune.no/bti/rutiner-og-verktoy/kjennetegn-pa-at-barn-og-unge-har-det-bra.20326.aspx
https://www.arendal.kommune.no/bti/_f/p17/i22693c3a-3e3d-4a31-adf9-84ea4ef9d307/8_versjon2_risiko-og-beskyttelsesfaktorer.pdf


KONTAKT BTI-TEAM 
 
BTI-team 0-6 år 
Britt M. Hansen  Tlf. 488 82 208 
 
BTI-team vest 
Therese Knudsen, Tlf. 468 02 163 
 
BTI-team sentrum 
Nadja W Johannesen, Tlf. 990 80 859 
til BTI-team finnes her:  
BTI-team øst 
Cathrine Bringsverd, Tlf. 474 51 306 
 

FØR BTI-TEAM KONTAKTES  
FORVENTES DET AT:  
 
• Dere har jobbet sammen med barn, ungdom 

og foresatte/gravide på nivå 1 og 2 slik det er 
beskrevet i BTI-handlingsveilederen  
 

• Dere har satt i gang tiltak som har blitt evaluert 
  

• Dere har snakket med barn, ungdom og 
voksen om BTI-team og de samtykker til at 
BTI-team kan kontaktes.  

 
 

NÅ LANSERES FRITIDSKORT! 
Arendal kommune har som mål at alle barn og unge skal ha det bra hjemme, i barnehagen, 
på skolen og i fritiden. Derfor er vi både stolte og glade over å være en av to pilotkommuner 
for Regjerningens Fritidskort!  
Fritidskort følger opp Fritidserklæringen fra 2016, og 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.  

Fritidskortet er universelt og kommunen skal legge til rette for at ordningen kan benyttes av 
alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. Det skal arbeides særskilt for at grupper som har lav 
deltakelse fra før benytter seg av ordningen. (Bufdir)  

Allerede i høst får Arendal kommune dele ut inntil kr. 1000,- per barn i alderen 6-18 år til å dekke 
deltakeravgift for fritidsaktiviteter. Ordningen videreføres neste år. Vi er i tett dialog med lag og 
foreninger, og for våren 2020 håper vi å ha på plass en dataløsning som gjør at når barna/familien 
velger aktivitet, så går pengene til foreningen. Denne første høsten har vi imidlertid laget en 
refusjonsordning, slik at de som allerede har betalt deltakeravgift/kontingent/spillerlisens kan få 
refundert pengene – og de som ikke deltar i aktivitet i dag kan få penger til å delta.   

Alle grunnskoler og videregående skoler i Arendal kommune mottar tidlig i uke 41 gavekort til alle 
elever med bostedsadresse i Arendal, og blir bedt om å levere ett gavekort til hver elev i løpet av 
uke 41. Gavekortet er viktig for å gjøre ordningen kjent blant barn, ungdom og foresatte, og gir info 
om hvordan man går fram for å motta penger til fritidsaktiviteter. Vi oppfordrer lærere til å være 
særlig oppmerksom på barn og unge som i dag ikke deltar i fritidsaktiviteter, og å undersøk om 
foresatte trenger hjelp til å registrere seg for Fritidskort.   

Arbeidet med Fritidskort vil bli sett i sammenheng med flere tiltak som kultursektoren jobber med 
for å senke terskelen for å delta. Følg med på Arendals nye aktivitetskalender 
www.arendal.friskus.com hvor nye fritidsaktiviteter publiseres hver uke.   

 

    

  

 

mailto:Britt.M.Hansen@arendal.kommune.no
mailto:therese.knudsen@arendal.kommune.no
mailto:Nadja.Wang.Johannesen@arendal.kommune.no
mailto:Cathrine.Bringsverd@arendal.kommune.no
https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeringen.pdf
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidstilbud-for-barn-og-unge/fritidskort/
http://www.arendal.friskus.com/


 
Vet du at vi har et tidslinje for BTI-arbeidet som oppdateres jevnlig med nyheter?  
Du finner den her: https://www.arendal.kommune.no/bti/tidslinje-for-bti-arbeidet/ 
 
Har du spørsmål, innspill eller gode idéer -   
kontakt BTI-leder Elisabeth Nærestad  

 

 

 

www.arendal.kommune/bti 

 

https://www.arendal.kommune.no/bti/tidslinje-for-bti-arbeidet/
mailto:Elisabeth.naerestad@arendal.kommune.no
http://www.arendal.kommune/bti
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