
 

Sokndal kommune  

Tiltaksoversikt familier, barn og unge 

 

Noen tiltak er behovsprøvd etter lovverk, som Lov om helse-og omsorgstjenester, opplæringsloven, sosialtjenesteloven og barnevernloven. 
Oversikten er utarbeidet som en del av BTI-arbeidet, oppdatert 10.08.2021 

 

BARN I MAGEN/ 
SVANGERSKAP 

HVA ER DETTE? FOR HVEM? HVOR/NÅR? KONTAKT 

Svangerskaps-
omsorg 

Samarbeid mellom lege og 
jordmor. Målet er å gi oppfølging 
og veiledning i svangerskapet, og 
medvirke til at svangerskap og 
fødsel forløper på en naturlig måte. 
Jordmor bidrar også med 
forberedelse til foreldrerollen. 

Gravide Gjennom 
svangerskapet 

Jordmor 
Astrid Irene 
Lian Berntsen 
51470684 

0-1ÅR/ 
BARSEL 

HVA ER DETTE? FOR HVEM? HVOR/NÅR? KONTAKT 

Helsestasjons-
programmet 

Samarbeid mellom lege og 
helsesykepleier for at utfordringer 
med hele og utvikling skal 
oppdages så tidlig som mulig. 
Konsultasjonene vil ofte bestå av 
kontroll av vekstutvikling, 
vaksinasjon, samtale om søvn og 
mat, samspill samt veiledning og 
samtale om utviklingen til barnet. 

Alle barn Ved ca 4 uker, 
6 uker, 3 
mnd., 5 mnd., 
6 mnd. og 10 
mnd. 

Ledende 
helse-
sykepleier 
 
51470685 

Barselgruppe Hensikten med barselgruppe er at 
nybakte foreldre kan bli kjent med 
andre i samme situasjon og 
utveksle erfaring. Det tas 
utgangspunkt i det foreldrene er 
opptatt av. I tillegg er det et tema 
på hvert treff. 

Alle barn 4 uker, 4 
mnd., 8 mnd., 

Ledende 
helse-
sykepleier 
 
51470685 

Hjemmebesøk Foreldrenes fødselsopplevelse og 
mors helsetilstand er i fokus. Det 
blir veiledet i amming/ernæring av 
barnet. 
 
I samarbeid med foreldre vurderes 
barnets trivsel, det veiledes i 
ernæring og barnet veies. Målet er 
å etablere et godt samarbeid om 
barnets helse og utvikling helt fra 
starten av. 

Alle barn 0-3 dager 
etter 
hjemkomst  
 
 
 7-10 dager 
etter fødsel 

Jordmor 
Astrid Irene 
Lian Berntsen 
51470684 
 
Ledende 
helse-
sykepleier 
 
51470685 

Tannpleier Deltar på barselgruppe for å 
informere om tenner, tannpuss, 
mat og drikke. 
Dr. Browns drikke-kopp deles ut for 
å stimulere til å drikke vann og ha 
sunn kost og drikke. 

Alle barn 8 mnd. 
kontroll 

Ledende 
helse-
sykepleier 
 
51470685 

Fysioterapeut Deltar på barselgruppe for å 
vurdere og informere om grov og 
fin-motorisk utvikling. Avdekker 
forsinket eller avvikende 
bevegelsesutvikling. Involveres 
ellers til observasjon og vurdering 
ved mistanke om avvik. 
 
 

Alle barn 4 mnd. 
Kontroll + ved 
eventuelt 
behov 

Ledende 
helse-
sykepleier 
 
51470685 
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Sokndal kommune  

Tiltaksoversikt familier, barn og unge 
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Oversikten er utarbeidet som en del av BTI-arbeidet, oppdatert 10.08.2021 

 

0-1ÅR/ 
BARSEL 

HVA ER DETTE? FOR HVEM? HVOR/NÅR? KONTAKT 

I trygge hender Veilednings og samtale materiell 
hvor tema er vold og overgrep i 
nære relasjoner. Målet er å 
forebygge og avverge vold. 

Alle barn/ 
foresatte 

4 ukers 
kontroll 

Ledende 
helse-
sykepleier 
 
51470685 

Barselcafe Et lavterskel drop-in tilbud for 
foreldre/foresatte som er 
hjemmeværende eller i permisjon. 
Her kan personer møtes, være 
sammen, føle fellesskap og sosial 
tilhørighet.  
Samarbeid mellom frivillighets-
sentralen, helsestasjonen og 
aktivitetskoordinator. 

Alle barn/ 
foresatte 

Torsdager 
kl.10.00-12.00 
i festsalen på 
gamle skolen 

Aktivitets-
koordinator 
Siri Egeland 
Line 
51470615/ 
92034579 

1-6ÅR/  
BARNEHAGE 

HVA ER DETTE? FOR HVEM? HVOR/NÅR? KONTAKT 

Helsestasjons-
programmet 

Samarbeid mellom lege og 
helsesykepleier med mål om å 
bidra til godt samspill mellom 
foreldre og barn, oppleve mestring 
i foreldrerollen, fremme fysisk, 
psykisk og sosial utvikling hos 
barnet og avdekke utviklingsavvik 

Alle barn Ved ca 12 
mnd., 15 
mnd., 2 år og 
3 mnd. og 4 år 

Ledende 
helse-
sykepleier 
 
51470685 

Opphold i 
barnehage 
 

Barnehagen skal i samarbeid og 
forståelse med hjemmet ivareta 
barnets behov for omsorg og lek og 
fremme læring og danning som gir 
grunnlag for allsidig utvikling. 
 

Alle barn 
mellom 1-6år 
bosatt i 
kommunen 

Søknadsfrist 
er 1.mars + 
løpende 
opptak så 
lenge det er 
ledig plass 

Kommunalsjef 
Oppvekst- og 
kultur 
Merete 
Grimestad 
51470606 

Redusert 
foreldrebetaling i 
barnehager 

Moderasjonsordninger for 
husholdninger med lav inntekt. 
Hvis maksprisen er høyere enn 6 
prosent av den samlede inntekten 
til husholdningen, skal du ha 
redusert pris. 

Husholdninger 
med lav 
inntekt 

Søknadskjema 
på 
kommunens 
hjemmeside 

Kommunalsjef 
Oppvekst- og 
kultur 
Merete 
Grimestad 
51470606 

Gratis kjernetid i 
barnehage 

Barn fra 2 år som bor i 
husholdninger med samlet inntekt 
lavere enn 548500kr pr. år har rett 
til 20 timers gratis oppholdstid i 
barnehage per uke. 

Husholdninger 
med lav 
inntekt 

Søknadskjema 
på 
kommunens 
hjemmeside 

Kommunalsjef 
Oppvekst- og 
kultur 
Merete 
Grimestad 
51470606 

Spesialpedagogisk 
hjelp 19a 

Spesialpedagogisk hjelp kan være 
trening, stimulering eller støtte til 
barnehagens personell etter en 
sakkyndig vurdering utarbeidet av 
PP-tjenesten. Hjelpen skal tilpasses 
barnets behov, og foreldre skal ha 
tilbud om rådgiving. 

Barn med 
spesielle 
utfordringer 

Foreldre/ 
Barnehage/ 
fastlege/ 
spesialister 
henviser til 
PPT som gir 
anbefaling. 
Kommunen 
fatter 
enkeltvedtak.  

PPT 
51468270 
 
Kommunalsjef 
Oppvekst- og 
kultur 
Merete 
Grimestad 
51470606 
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Sokndal kommune  
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1-6ÅR/  
BARNEHAGE 

HVA ER DETTE? FOR HVEM? HVOR/NÅR? KONTAKT 

Oppfølging etter 
barnehageloven 
19g 

Kommunen har en plikt å sikre at 
barn med nedsatt funksjonsevne 
får eget tilrettelagt 
barnehagetilbud. Tilretteleggingen 
skal sikre at barnet kan gå i 
barnehagen og få likeverdige 
aktivitets- og utviklingsmuligheter 
som andre barn. 

Barn med 
nedsatt 
funksjonsevne 

Barnehagen 
melder behov. 
Krever 
uttalelse fra 
feks. helse-
sykepleier, 
psykolog eller 
lege. 

Kommunalsjef 
Oppvekst- og 
kultur 
Merete 
Grimestad 
51470606 

Individuell 
Opplærings Plan 

En IOP skal bygge på 
enkeltvedtaket, og være et 
arbeidsverktøy for barnehagen. 
Planen skal vise mål for og 
innholdet i den spesialpedagogiske 
hjelpen og hvordan denne skal 
organiseres. Foresatte skal 
involveres i arbeidet. 

Barn som 
mottar 
spesial-
pedagogisk 
hjelp 

Utarbeides 
om høsten. 
Skal evalueres 
og justeres 
årlig. 

Spesial-
pedagog i 
barnehagen 

Spes.ped nettverk Nettverk av spesialpedagoger i 
Dalane hvor fokus er fagutvikling, 
rådgivning og utvikling av den 
spesialpedagogiske hjelpen som 
ytes i barnehagen 

Spesial-
pedagoger i 
barnehage 

 PPT 
51468270 

Besøksdag.  
Primærkontakt 
har startsamtale 
med nye 
foresatte 

En besøk i barnehagen og samtale 
om barnet som skal begynne i 
barnehagen. Hensikten er 
informasjon om barnet og familien 
slik at de møtes på en god måte i 
barnehagen. 

Alle barn I barnehagen, 
før oppstart 

Barnehagene 

Tilvenning Under tilvenningen skal en av 
foreldrene være tilstede og delta 
aktivt i barnehagens aktiviteter, 
rutiner og lek. Dette skal skire at 
barnet får en trygg relasjon til en 
ansatt før det skal være alene i 
barnehagen. 

Alle barn 5 dager ved 
barnehage-
start 

Barnehagene 

Foreldresamtale Målet for samtalen er at foresatte 
skal få informere om barnet, få 
informasjon om barnet i 
barnehagen og avklaring av 
forventninger. 

Alle barn I barnehagen, 
to ganger årlig 

Barnehagene 

Samarbeidsmøte Når forhold med eller rundt barnet 
tilsier at hjem og barnehage bør ha 
tettere kontakt. Ande instanser 
som for eksempel PPT kan også 
delta.  

Barn som 
krever tettere 
samordning 
mellom hjem 
og barnehage 

I barnehagen, 
ved behov 

Barnehagene 

TRAS Tidlig Registrering Av Språkutvikling 
brukes som observasjonsmetode. 
TRAS ser på språkforståelse, uttale, 
ordproduksjon, 
setningsproduksjon, språklig 
bevissthet og språket i bruk. 
 

Barn hvor det 
er undring 
rundt språket 

I barnehagen, 
ved behov 

Barnehagene 
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1-6ÅR/  
BARNEHAGE 

HVA ER DETTE? FOR HVEM? HVOR/NÅR? KONTAKT 

Alle med Observasjonsmetode som dekker 
utviklingsområdene: språkutvikling, 
sosio-emosjonell utvikling, 
lekutvikling, trivsel, 
hverdagsaktiviteter og 
sansemotoriskutvikling. 

Alle barn I barnehagen, 
årlig 

Barnehagene 

Hjerte-
programmet 

Et pedagogisk program omkring 
sosial kompetanse for barn i 
barnehagen. Skal gi barn en velfylt 
ryggsekk med positive opplevelser. 
Jobber med omsorg, empati, 
forståelse og toleranse. 

Alle barn I barnehagen. 
I samlinger og 
hverdagslivet 

Barnehagene 

Svømme-
opplæring 

De eldste barna i barnehagen får 
svømmeopplæring for at de skal bli 
tryggere i vann og får bedre 
svømmeferdigheter. 

Barnehagens 
5-åringer 

En gang hver 
måned 

Barnehagene 

Marte Meo Marte Meo er en 
veiledningsmetode for å styrke og 
utvikle samspillet mellom voksne 
og barn. Video brukes som 
hjelpemiddel. 

Barn, 
foresatte og 
ansatte i 
Frøyland 
gårds-
barnehage 

Frøyland 
gårds-
barnehage, i 
barnehage-
hverdagen 

Frøyland 
gårds-
barnehage 
Hege 
Mathiesen 
51476269 

Språkløyper Kompetansehevingspakker for 
barnehager hvor arbeid med 
barnas språk og leseaktiviteter 
implementeres i barnehage-
hverdagen. Språket skal brukes 
relasjonelt og som tankeverktøy. 

Barn i Bø 
barnehage 

Bø barnehage, 
i samlinger og 
i hverdagen 

Bø barnehage 
Brit Sirevåg 
51477750 

Skattekiste-
samling 

Bø barnehage har utvidet kristen 
formålsbestemmelse og har 
samlinger med fortellinger fra 
bibelen. 

Barn i Bø 
barnehage 

Bø barnehage, 
i samlinger og 
i hverdagen 

Bø barnehage 
Brit Sirevåg 
51477750 

Overføringsmøte Skolen kalles sammen med foreldre 
og eventuelt andre instanser inn til 
et overføringsmøte med mål om å 
gi og lage en god tilrettelegging og 
skolestart for barnet.  

Barn med 
spesielle 
behov 

I barnehagen. 
November – 
april før 
skolestart. 
Ved store 
behov 1,5-2år 
før skolestart. 

Barnehagene 

Skolebesøk Skolestartere blir kjent med skolen 
og viktige personer. Skolen besøkes 
sammen med barnehagen, og 
senere sammen med foresatte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barnehagenes 
6-åringer 

På skolen og 
SFO. 
Mai. 

Rektor 
Bjørn Inge 
Mydland 
51470700 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100


 

Sokndal kommune  

Tiltaksoversikt familier, barn og unge 

 

Noen tiltak er behovsprøvd etter lovverk, som Lov om helse-og omsorgstjenester, opplæringsloven, sosialtjenesteloven og barnevernloven. 
Oversikten er utarbeidet som en del av BTI-arbeidet, oppdatert 10.08.2021 

 

6-16ÅR/ 
SOKNDAL SKOLE 

HVA ER DETTE? FOR HVEM? HVOR/NÅR? KONTAKT 

Utsatt skolestart Dersom det etter sakkyndig 
vurdering er tvil om barnet har 
kommet tilstrekkelig langt i sin 
utvikling til å starte på skolen kan 
foreldre søke om å utsette 
skolestarten 1 år. 

Barn med 
forsinket 
utvikling 

Henvendelsen 
bør komme 1 
år i forkant av 
skolestart 

Kommunalsjef 
Oppvekst- og 
kultur 
Merete 
Grimestad 
51470606 

Plan for 
overganger 

Plan for å skape trygghet, 
sammenheng i oppvekstmiljøet og 
en god og smidig overgang for den 
enkelte elev. Finnes på skolens 
hjemmeside 

Alle elever Overgang 
b.hage-skole 
3 -4 trinn 
b.trinn-u.trinn 
u.trinn-vgs 

Rektor 
Bjørn Inge 
Mydland 
51470700 

Hjemmebesøk av 
lærer 

Lærer treffer eleven for første gang 
i kjente omgivelser. Deler ut bok, 
hefte og informerer om skolen. 

Skolestartere I elevens 
hjem, april 

Rektor 
Bjørn Inge 
Mydland 
51470700 

Plan for 
hjem/skole 
samarbeid 

Plan for å fremme et godt 
samarbeid mellom hjem og skole. 
Skal skape et godt 
klasse/skolemiljø som gir trygghet, 
trivsel og læring. Finnes på skolens 
hjemmeside 

Alle elever og 
deres 
foresatte 

Gjennom 
skoleløpet 

Rektor 
Bjørn Inge 
Mydland 
51470700 

Retningslinjer for 
oppfølging av 
skolefravær 

Plan for hvordan ugyldig 
(udokumentert) fravær eller stort 
gyldig skolefravær skal håndteres. 
Finnes på skolens hjemmeside. 

Alle elever Gjennom 
skoleløpet 

Rektor 
Bjørn Inge 
Mydland 
51470700 

Utviklingssamtale
/Konferansetime 

En planlagt og strukturert samtale 
mellom lærer, elev og foresatte. 
Tema er elevens faglige og sosiale 
utvikling og hvordan eleven 
arbeider på skolen og hjemme.  
Skal munne ut i en oppsummering 
av hva som skal legges vekt på 
videre. 

Alle elever Høst og vår Kontaktlærer 

Spes.ped. team Koordinerer skolens arbeid med 
oppfølging av elever med 
spesialpedagogiske behov. Ansvar 
for skolens system for ivaretakelse 
av tilpasset opplæring 

Elever med 
behov for 
tilpasset 
opplæring og 
spesial-
undervisning 
 
 

Gjennom 
skole-
hverdagen 
 
Ukentlige 
møter + PPT 
deltar en gang 
i måneden 

Ingerd Kvia 
Waage 
1-7 trinn 
 
Vivian Sæstad 
8-10 trinn 

Spesial-
undervisning 

Spesialundervisningen skal være 
tilpasset elevens behov, og kan for 
eksempel være at eleven jobber 
etter andre læringsmål, at en 
lærer, miljøveileder eller assistent 
følger opp eleven eller at eleven får 
særskilt tilpasset utstyr. 

Elever som 
ikke har 
tilfreds-
stillende 
utbytte av 
ordinær 
undervisning 

Skolen 
henviser til 
PPT som gir 
råd om hva 
barnet 
trenger. 
Kommunen 
fatter 
enkeltvedtak. 
 

PPT 
51468270 
  
Rektor 
Bjørn Inge 
Mydland 
51470700 
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6-16ÅR/ 
SOKNDAL SKOLE 

HVA ER DETTE? FOR HVEM? HVOR/NÅR? KONTAKT 

Individuell 
opplærings plan 

En IOP skal bygge på 
enkeltvedtaket, og være et 
arbeidsverktøy for skolen. Planen 
skal vise mål for og innholdet i 
opplæringen og hvordan denne 
skal drives. Elev og foresatte skal 
involveres i arbeidet. 

Elever som 
mottar 
spesial-
undervisning 

Utarbeides 
om høsten. 
Skal evalueres 
og justeres 
årlig. 

Den ansvarlige 
for spesial-
undervisning 

Leksehjelp Formålet med leksehjelpen er å gi 
eleven støtte i læringsarbeidet, 
mestring og gode rammer for 
selvstendig arbeid. Leseleksen skal 
alltid gjøres hjemme. 

Elever 4,5, 7, 8 
trinn + 
minoritets-
språklige. 
Krever 
påmelding 

På skolen. 
Mandager og 
torsdager.  
Kl.14.00-15.00 

Rektor 
Bjørn Inge 
Mydland 
51470700 

PALS  Positiv Atferd, støttende 
Læringsmiljø og Samhandling i 
skolen er en skoleomfattende 
innsatsmodell. Det legges vekt på 
positiv involvering og oppmuntring, 
og det gis forutsigbare reaksjoner 
på negativ atferd. Bruker 
programmet SNAP for arbeid med 
sosiale ferdigheter + Sjekk 
inn/sjekk ut 

Alle elever 1-7 
trinn 

Gjennom 
skoledagen 

Sosiallærer, 
barnetrinnet 
Bjørg Stornes 
51470704 
 
 

Atferd-
støtteteam 

Følger opp elever, klasser og 
ansatte i forhold til å skape gode 
samspillsmønstre og positiv atferd. 
Mål om å sette i verk tiltak på et 
tidligst mulig tidspunkt, 
utgangspunkt er ofte registrerte 
hendelser i SWIS. 

Elever med 
atferds-
utfordringer 
1-7 trinn 

På skolen. 
Treffes 
ukentlig. 

Sosiallærer, 
barnetrinnet 
Bjørg Stornes 
51470704 

Atferdsteam Sammensatt av 10 personer fra 
ulike deler + ass.rep. + SFO 
Reviderer regelmatrisen. 
Sysemnivå 

Elever/trinn 
med atferds- 
utfordringer 
1-10 trinn 

Møter hver 
måned 

Sosiallærer, 
barnetrinnet 
Bjørg Stornes 
51470704 

ART Aggression Replacement Training 
er et modulbasert program som gis 
i gruppe med fokus på sosial 
ferdighetstrening, sinnekontroll og 
moralsk resonnering.  

Elever/klasser 
med behov på 
mellomtrinnet 
+ 
ungdomstrinn 

1 timer i uken 
10-20 økter 
pr.gruppe 

Ingerd Kvia 
Waage 
 
Åsmund 
Holmen 

Repulse Individuelt rettet program for økt 
impulskontroll, moralsk resonering 
og sosiale ferdigheter. 

Elever med 
sosiale 
vansker  
1-7 trinn 

Hyppighet 
etter behov 

Sosiallærer, 
barnetrinnet 
Bjørg Stornes 
51470704 

Spekter Undersøkelse som brukes for å 
avdekke mobbing og kartlegge 
læringsmiljøet i klassen. 

Alle elever 4-7 
trinn 

Hver høst. For 
noen trinn 
også om våren 

Rektor 
Bjørn Inge 
Mydland 
51470700 

Logos Logos er en lesetest som brukes for 
å kartlegge styrker og svakheter og 
avdekke dysleksi hos elever som 
strever med lesing.  

Elever som 
strever med 
lesing, fra 
2.trinn 

På skolen, ved 
behov 

Inger Kvia 
Waage 
 
Bente Larsen 
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6-16ÅR/ 
SOKNDAL SKOLE 

HVA ER DETTE? FOR HVEM? HVOR/NÅR? KONTAKT 

Sosiallærer Sosiallærer jobber med elevenes 
sosiale miljø og trivsel. De er også 
tilgjengelige for elever som har 
behov for å prate om vanskelige 
ting. Sosiallærer jobber med 
enkeltelever og grupper. Bruker for 
eksempel verktøy som hei-spillet, 
kat-kassen m.m. 

Alle elever På skolen, ved 
behov. 

Sosiallærer  
Bjørg Stornes 
51470700 
 
Sosiallærer 
u.trinnet 
Dag Morris 
Mydlang og 
Jone 
Mathiesen 
51470700  

Samarb.møter 
hjelpeinstanser  
1-10 trinn 
 

Avklarer og fordeler saker etter 
behov og kompetanse. Veiledning. 

Psykisk helse, 
helse-
sykepleier og 
sosiallærer 

Hos psykisk 
helse, 
tirsdager 

Psykisk helse 
Monika 
Laupstad 
51470670 

Mobbeknappen Alle elever har rett til et trygt og 
godt skolemiljø. Skolen skal ha 
nulltoleranse mot krenking som 
mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering. Opplever du eller 
noen andre dette kan du melde fra 
ved å bruke mobbeknappen. Da 
skal skolen undersøke, sette i gang 
tiltak og dokumentere. 

Alle elever Når noen 
utsettes for 
krenkelser. 
Mobbe-
knappen 
finner du på 
skolens 
hjemmeside. 

Rektor 
Bjørn Inge 
Mydland 
51470700 

Spekter Undersøkelse som brukes for å 
avdekke mobbing og kartlegge 
læringsmiljøet i klassen. 

Alle elever 4-7 
trinn 

Hver høst. For 
noen trinn 
også om våren 

Rektor 
Bjørn Inge 
Mydland 
51470700 

Logos Logos er en lesetest som brukes for 
å kartlegge styrker og svakheter og 
avdekke dysleksi hos elever som 
strever med lesing.  

Elever som 
strever med 
lesing, fra 
2.trinn 

På skolen, ved 
behov 

Inger Kvia 
Waage 
 
Bente Larsen 

IVAS IVAS er et strukturert intervju for 
elver med diagnoser innen 
autismespekteret som skal 
innhente informasjon om hva 
eleven selv mener er viktig for god 
fungering i skole og arbeid. 

Elever med 
autisme-
spekter 
diagnoser 

På skolen, ved 
behov 

Miljøveiledere 

SFO SFO er et frivillig tilbud for å gi 
elever et trygt og stimulerende 
miljø før og etter skoledagen. 
Innholdet i SFO skal være positivt 
og lekbasert, med kulturaktiviteter 
og sosial læring der barna får ta 
ansvar for hverandre, omgivelsene 
og for felles oppgaver. 

Elever 1-4 
trinn. 
Eldre elever 
ved avtale 

Følger 
skoleruten + 
høst- og 
vinterferie, og 
de to første 
ukene av 
sommer-
ferien.  
Åpner 06.45 
Stenger 16.00 
 
 
 

SFO leder 
Cecilie Mysing 
51470719 
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6-16ÅR/ 
SOKNDAL SKOLE 

HVA ER DETTE? FOR HVEM? HVOR/NÅR? KONTAKT 

Ny GIV Intensiv opplæring i lesing, skriving 
og regning for elever med lite 
motivasjon, høyt fravær eller andre 
utfordringer. Målet er å forberede 
for og øke gjennomføringen av 
videregående opplæring 

Ca 10% av 
elevene på 
10.trinn 
 
 
 

I skoletiden. 
Fra februar 

Inspektør  
8-10 trinn 
Dag Morris 
Mydland 
51470700 

Hospitering på 
videregående 

Elever på ungdomstrinnet får 
mulighet for hospitering på 
videregående to ganger Dette skal 
forberede elevene og hjelpe dem 
med valget før søknad. 

Alle elever på 
9. og 10. trinn 

Årlig Rådgiver 
Ole Geir 
Uthaug 
51470705 
 

Skolehelse-
tjenesten 

Helsesykepleier er tilgjengelig i 
egne lokaler på skolen hver dag. 
Det gjennomføres 
helseundersøkelser, samtaler og 
vaksinering. Skolehelsetjenesten 
har «åpne dør» slik at det er lett 
for elever og foreldre å ta kontakt. 

Alle elever 1.tr., 2.tr., 
3.tr., 6.tr., 
7.tr., 8.tr. og 
10. tr. + ved 
behov 

Helse-
sykepleier 
Kjersti Berge 
51470709 

Helsestasjon for 
ungdom 

En plass du kan komme uten avtale 
for å snakke med voksne som har 
taushetsplikt, og tar deg på alvor. 
Du kan snakke om vanskelige 
tanker og følelser, kjønn og 
identitet, seksualitet, prevensjon, 
rusmidler, 
slanking/spiseforstyrrelser og 
andre helsemessige utfordringer. 

Ungdom 
mellom 14-21 
år 

Helse-
stasjonens 
lokaler, 
tirsdager 
kl.14.00-16.00 

Ledende 
helse-
sykepleier 
 
51470685 

Ungdomslos Forebygging av forfall i vgs; 
individuell oppfølging, leksegjøring 
og tilstedeværelse på ungdommens 
arena 

Ungdom 13-
18år 

Etter behov Ungdomslos 
Lene Dversnes 
47973293 

Leksegjøring Tilbud om leksegjøring med voksne 
tilstede 

Elever fra 8.-
10. trinn hvor 
ungdomslos er 
involvert 

Sokndal skole, 
mandager 
14.00-15.00 

Ungdomslos 
Lene Dversnes 
47973293 

Fritidskortet Alle barn/unge får 1000 kroner 
hvert halvår som et digitalt 
fritidskort. Dette kan brukes på 
kontingenter, medlems- eller 
treningsavgifter på faste 
fritidsaktiviteter.  

Alle 
barn/unge 
mellom 6-18år 

Sokndal. 
friskus.com 

Kultur-
konsulent 
Gro Eia Østby 
51470642 

Sorgplan Plan for hva skolen gjør ved ulykker 
eller dødsfall hos elev, deres 
nærmeste eller ansatte. Finnes på 
skolens hjemmeside. 

Alle elever Når/om 
aktuelle 
situasjoner 
oppstår 

Rektor 
Bjørn Inge 
Mydland 
51470700 
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16-18ÅR/ 
VIDEREGÅENDE 

HVA ER DETTE? FOR HVEM? HVOR/NÅR? KONTAKT 

Helsestasjon for 
ungdom 

En plass du kan komme uten avtale 
for å snakke med voksne som har 
taushetsplikt, og tar deg på alvor. 
Du kan snakke om vanskelige 
tanker og følelser, kjønn og 
identitet, seksualitet, prevensjon, 
rusmidler, slanking/ 
spiseforstyrrelser og andre 
helsemessige utfordringer. 

Ungdom 
mellom 14-21 
år 

Helse-
stasjonens 
lokaler, 
tirsdager 
kl.14.00-16.00 

Ledende 
helse-
sykepleier 
 
51470685 

Fritidskortet Alle barn/unge får 1000 kroner 
hvert halvår som et digitalt 
fritidskort. Dette kan brukes på 
kontingenter, medlems- eller 
treningsavgifter på faste 
fritidsaktiviteter.  

Alle 
barn/unge 
mellom 6-18år 

Sokndal. 
friskus.com 

Kultur-
konsulent 
Gro Eia Østby 
51470642 

Ungdomslos Forebygging av forfall i vgs; 
individuell oppfølging, leksegjøring 
og tilstedeværelse på ungdommens 
arena 

Ungdom 13-
18år 

Etter behov Ungdomslos 
Lene Dversnes 
47973293 

Glidelåsen Intensjonsavtale om systematisk 
oppfølging mellom fylkeskommune 
og kommne for elever som står i 
fare for, eller har droppet ut av 
videregående. 

Ungdom med 
rett til 
videregående 
opplæring 

Etter behov Ungdomslos 
Lene Dversnes 
47973293 

ALDERS 
UAVHENGIG 

HVA ER DETTE? FOR HVEM? HVOR/NÅR? KONTAKT 

Familiens Hus Familiens hus er samarbeidsfora 
for instanser som jobber med 
kommunale tjenester for barn. 
Målet er rask og enkel tilgang på 
hjelp og oppfølging ved behov. 
Saker kan drøftes anonymt eller 
med personopplysninger, etter 
samtykke. 

Barn med 
ulike 
utfordringer 

Annenhver 
onsdag kl. 
09.15-11.15 
Annenhver 
gang intern- 
og stormøte 

Sykepleier / 
leder 
Familiens Hus 
Monika 
Laupstad 
51470670 

PPT Pedagogisk Psykologisk Tjeneste 
bistår med råd, veiledning og 
sakkyndig vurdering i 
tilretteleggingen for barn/unge 
med feks. Språk- og talevansker, 
konsentrasjonsvansker, sosiale- og 
emosjonelle vansker, 
atferdsvansker, syn- og 
hørselsvansker, generelle 
lærevansker eller fagvansker, lese- 
og skrivevansker, matematikk-
vansker, nonverbale lærevansker 
m.m. Bidrar også med veiledning 
og kompetanseheving mht 
systemarbeid. 
 

Barn og unge 
med særskilte 
behov etter 
henvisning 

I barnehage, 
skole eller på 
kontoret i 
Egersund. 
Ved behov. 

PPT Dalane 
51468270 
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ALDERS 
UAVHENGIG 

HVA ER DETTE? FOR HVEM? HVOR/NÅR? KONTAKT 

Dalane barnevern Interkommunal tjeneste med. Skal 
beskytte barn mot omsorgssvikt og 
motvirke at barn lider fysisk og 
psykisk overlast. Barnevern-
tjenesten tilbyr råd og veiledning, 
økonomisk støtte, avlastning, 
hjemmekonsulent/miljøarbeider og 
plassering utenfor hjemmet. 

Utsatte barn Egersund 
Åpent 
sentralbord 
hverdager 
08.00-15.00 

Dalane 
barnevern 
51468400 

Barnevernvakt 
 
 

Akuttvurderinger for 
barneverntjenesten utenfor 
ordinær åpningstid. 

Akutt-
beredskap for 
utsatte barn 

Døgnåpent Barnevernvakt 
40034573 

Barneansvarlig 
psykisk helse 

Lavterskeltilbud som skal fremme 
god psykisk helse og forebygge 
psykiske vansker. Tilbyr Individuelle 
oppfølgingssamtaler og veiledning. 
 

Personer med 
psykiske 
utfordringer 

Etter behov. 
Har fast 
kontor på 
skolen en dag 
i uken. 

Sykepleier  
Monika 
Laupstad 
51470670 

Ruskonsulent Individuelt tilpasset 
oppfølgingstilbud med mål om å 
legge til rette for tiltak for 
rusmestring og vellykket 
rehabilitering med utgangspunkt i 
den enkeltes forutsetninger, ønsker 
og mål.  

Personer med 
rus-
problematikk. 

Etter behov Ruskonsulent 
Henriette 
Lorentzen 
51470661 

KUTT Konsultasjonsteam mot vold og 
seksuelle overgrep er en tverrfaglig 
gruppe som gir råd og veiledning i 
innmeldte saker. 

Barn/unge ved 
bekymring om 
vold og 
seksuelle 
overgrep 

Møter hver 6- 
uke 

Helse-
sykepleier 
Kjersti Berge 
51470709 

SLT Samordning av Lokale kriminalitets 
forebyggende Tiltak er en 
samarbeidsmodell på tvers av 
etatsgrenser. Her analyserer de 
hvor og hvordan problematisk 
atferd og kriminalitet oppstår, for 
deretter å sette inn konkrete tiltak 
rettet mot årsaken. 

Ulike aktører 
som er 
involvert i 
barn og unges 
oppvekstmiljø 

Jevnlige møtet 
i styrings-
gruppe 
(politiråd), og 
eller ved 
behov 

Ruskonsulent 
Henriette 
Lorentzen 
51470661 

Politiråd Situasjon her og når, rus og 
ungdom, kriminalitet 
Drøfter og iverksetter tiltak 

Politikontakt, 
ordfører, 
rådmann og 
SLT-
koordinator 

Møter 
minimum 4 
ganger årlig 

Ruskonsulent 
Henriette 
Lorentzen 
51470661 

Psykologisk 
førstehjelp 

Et strukturert verktøy som skal 
gjøre barn og unge i stand til å ta 
vare på egen psykisk helse. Brukes 
av barnehage, skole, psykisk 
helsetjeneste og helsestasjon 

Barn og 
foreldre med 
psykiske 
helse-
utfordringer 

Ved behov Psykisk 
helsetjeneste 
Monika 
Laupstad 
51470670 

Midler til 
stimulering av 
barneaktivitet 

Skal sikre at barn og unge får delta 
på viktige sosiale arenaer. 
Medlemskontigent, deltakeravgift 
og utgifter til nødvendig utstyr kan 
bli dekket. 

Barn og unge i 
familier med 
lav inntekt 

Ved behov Ledende 
helse-
sykepleier 
 
51470685 
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ALDERS 
UAVHENGIG 

HVA ER DETTE? FOR HVEM? HVOR/NÅR? KONTAKT 

Motiverende 
intervju 

MI er en effektiv og empatisk 
metode for samtaler om endring, 
motivasjon og mestring. Målet er 
at personen selv skal bestemme at 
en endring skal skje, og så tenke ut 
hvordan best få det til. Brukes på 
helsestasjonen og psykisk 
helsetjeneste. 

Barn og 
foreldre med 
behov ulike 
utfordringer 

Ved behov Psykisk 
helsetjeneste 
Ellen 
Birkeland 
51470667 

Handlingsplan for 
godt 
oppvekstmiljø 

Plan for at alle barn og unge skal 
oppleve trygghet og inkludering på 
alle arenaer der de ferdes i 
kommunen. Umiddelbare 
konsekvenser skal settes inn ved 
mobbing/krenkelser på alle 
arenaer. 

Alle barn og 
unge, og 
ansatte i 
tjenestene 

Kontinuerlig 
arbeid 

Adm. levekår 
vedtas politisk 

Midler til 
stimulering av 
barneaktivitet 

Skal sikre at barn og unge får delta 
på viktige sosiale arenaer. 
Medlemskontigent, deltakeravgift 
og utgifter til nødvendig utstyr kan 
bli dekket. 

Barn og unge i 
familier med 
lav inntekt 

Ved behov Ledende 
helse-
sykepleier 
 
51470685 

Barn som 
pårørende 

Barn er pårørende når foreldre 
eller søsken opplever 
helseproblemer. Barn trenger 
åpenhet, og få snakke om det som 
skjer og hvordan det oppleves. Det 
skal tilbys barne-samtaler. 

Barn som har 
foreldre eller 
søsken med 
helse-
utfordringer 

Ved behov Koordinator 
barn og unge 
Linda Øvestad 
Olsen 
51470669 

Koordinator En fagperson som har ansvar for å 
samordne tjenestene, 
ansvarsgruppen og/eller IP`en. 
Koordinator er brukers/familiens 
kontaktperson. 

Personer med 
behov for 
langvarige og 
koordinerte 
tjenester 

Ved behov Koordinator 
barn og unge 
Linda Øvestad 
Olsen 
51470669 

Ansvarsgruppe Planlagte møter der behov, ansvar 
og videre oppfølging med 
utgangspunkt i brukers/familiens 
behov og utvikling blir drøftet og 
planlagt. 

Personer med 
behov for 
langvarige og 
koordinerte 
tjenester 

I barnehagen/ 
skolen. 
Vanligvis to 
ganger pr.år. 

Koordinator 
barn og unge 
Linda Øvestad 
Olsen 
51470669 

Individuell Plan Et verktøy som skal sikre at god 
koordinering og fremdrift i det 
tverrfaglige tjenestetilbudet med 
utgangspunkt i brukers/familiens 
mål. 

Personer med 
behov for 
langvarige og 
koordinerte 
tjenester 

Levende 
digitalt 
dokument i 
sampro.no 

Koordinator 
barn og unge 
Linda Øvestad 
Olsen 
51470669 

Stafettlogg I situasjoner der barn og unge 
trenger hjelp i en fase av livet, 
brukes en elektronisk logg som 
sikrer dokumentasjon, samarbeid 
og god framdrift i hjelpearbeidet. 
Loggen gir en oversikt over hvilke 
avtale som er inngått, hvilke 
instanser som er involverte og 
hvilke oppgaver de enkelte har. 

Barn det er 
knyttet en 
undring eller 
bekymring til 

Levende 
digitalt 
dokument i 
samspill.no, 
møter ved 
behov 

Leder på den 
enkelte enhet. 
Koordinator 
barn og unge 
har 
systemansvar 
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ALDERS 
UAVHENGIG 

HVA ER DETTE? FOR HVEM? HVOR/NÅR? KONTAKT 

Støttekontakt Støttekontakt er en person som 
følger en annen opp i fritiden, og 
motiverer til aktivitet og sosial 
omgang 

Personer med 
behov for 
støtte og 
oppfølging i 
aktiviteter 

Etter behov. 
Vanligvis 2-4 
timer pr.uke 

Koordinator 
barn og unge 
Lene Dversnes 
51470669 

BPA Brukerstyrt Personlig Assistent er 
en helse- og omsorgstjeneste 
organisert i brukers hjem for 
personer med langvarig og stort 
behov for praktisk bistand. 

Personer med 
stort 
hjelpebehov 

Etter behov Helse- og 
velferdsleder 
Eirin 
Stokkeland 
51470660 

ASK nettverk Nettverk for kompetanseheving og 
erfaringsutveksling for fagfolk som 
jobber med alternativ og 
supplerende kommunikasjon. 

Fagpersoner 
som jobber 
med ASK 

4 ganger årlig, 
i Egersund 

Koordinator 
barn og unge 
Linda Øvestad 
Olsen 
51470669 

Fysioterapeut Fysioterapeuten fremmer utvikling 
og god helse. Målet er å gå god 
muligheter for optimal 
bevegelsesutvikling, funksjon, 
bevegelsesglede og mestring. 
Nødvendig trening og stimulering 
kan gis individuelt eller i gruppe. 

Personer med 
utfordringer 
med motorisk 
fungering og 
utvikling 

Hos fysio-
terapeuten, i 
barnehagen 
eller på skolen 
ved behov. 

Fysioterapeut 
Guro Garvik 
Robben 
97631349 
 
 

Ergoterapeut Vurdere behov, søke om og følge 
opp behov for hjelpemidler som 
skal kompensere for tapt funksjon 
og fungere i dagliglivet. Bistår med 
tilpasning av hjem. 

Personer med 
behov for 
hjelpemidler 
og 
tilpasninger 

Ved behov Ergoterapeut 
Lena Terese 
Stene 
40020994 

Logoped Jobber med mennesker som har 
ulike former for kommunikasjons-
vansker, stemmevansker, språk- og 
talevansker, taleflytvansker og 
svelgevansker 

Barn og unge 
med vansker 
knyttet til 
språk og tale 

På kontoret, i 
barnehagen 
og skolen 
etter behov 

Logoped 
Ellen Hadland 
51470700 
 

Psykososialt team 
(Kriseteam) 

Tilbud om akutt hjelp til personer 
som har vært utsatt for store 
psykiske påkjenninger i forbindelse 
med brå og uforutsette hendelser, 
dødsfall og ulykker. Skal samordne 
den psykososiale innsatsen. 

Personer som 
nylig har 
opplevd en 
krise / noe 
traumatisk 

Aktiveres av 
legevakt, 
politi, krise-
ledelse eller 
kommunal-
sjefer ved 
behov 

Helse- og 
velferdsleder 
Sigmund 
Hadland jr. 
51470686 

Plan for bedre 
folkehelse 

Folkehelsearbeidet utføres av en 
tverrfaglig gruppe som jobber med 
ulike tiltak som har mål å bedre 
folkehelsen. Det utarbeides årlig 
handlingsplan 

Kommunens 
innbyggere 

 Rådgiver 
Anita Stene 
51470624 

FORELDRE/ 
FORESATTE 

HVA ER DETTE? FOR HVEM? HVOR/NÅR? KONTAKT 

Råd og veiledning Råd og veiledning om barnets 
fysiske og psykiske helse 
 

Foreldre Helse-
stasjonen, ved 
behov 

Ledende 
helse-
sykepleier 
 
51470685 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100


 

Sokndal kommune  

Tiltaksoversikt familier, barn og unge 

 

Noen tiltak er behovsprøvd etter lovverk, som Lov om helse-og omsorgstjenester, opplæringsloven, sosialtjenesteloven og barnevernloven. 
Oversikten er utarbeidet som en del av BTI-arbeidet, oppdatert 10.08.2021 

 

FORELDRE/ 
FORESATTE 

HVA ER DETTE? FOR HVEM? HVOR/NÅR? KONTAKT 

COS-P veiledning Circle Of Security fokuserer på 
trygghetssirkelsen, og skal gi 
foreldre verktøy til bedre å forstå 
hvilke behov barnet har, hvilke 
signaler de gir og hvordan disse kan 
møtes. 
 
 

Foreldre Etter avtale. 
8 tema/ 
samlinger 

Ledende 
helse-
sykepleier 
 
51470685 
 
Koordinator 
barn og unge 
Linda Øvestad 
Olsen 
51470669 

Av og til Lokaltilpasset rusforebygging med 
mål om å forebygge og redusere 
alkoholskader, og gjøre hverdagen 
tryggere for alle som bor i 
kommunen. 

Personer over 
18år 

Kampanjer 
flere ganger 
årlig 

Ruskonsulent 
Henriette 
Lorentzen 
51470661 

Sterk og klar Sterk og klar er et foreldreprogram 
utviklet for å støtte og veilede 
foreldre i å tilrettelegge for en 
rusfri ungdomstid. 

Foreldre med 
barn på 
ungdoms-
trinnet 

Årlig Inspektør 
8-10 trinn 
Dag Morris 
Mydland 
51470700 

Aktivitets-
koordinator 

Oppfølging i forhold til bosetting, 
tilrettelegging/oppfølging og 
aktivitetstilbud. Tverrfaglig 
samarbeid med barnehage, skole 
og helsestasjon. 

Flyktninger Ved behov Aktivitets-
koordinator 
Siri Egeland 
Line 
51470615/ 
92034579 

Avlastning Avlastning kan gis som 
avlastningsbolig, avlastningshjem 
eller hjelp i hjemme. Dette skal 
gjøre det mulig for omsorgsyter å 
opprettholde gode 
familierelasjoner, bevare sosiale 
nettverk og gi mulighet for 
nødvendig og regelmessig fritid og 
ferie. 

Foreldre/ 
foresatte med 
særlig 
tyngende 
omsorgs-
oppgaver 

Etter behov Koordinator 
barn og unge 
Lene Dversnes 
51470669 

Omsorgslønn Omsorgsstønad er stønad til 
privatpersoner som tar seg av 
særlig tyngende omsorgsarbeid på 
privat basis dersom dette er til det 
beste for omsorgsmottaker. 
Formålet er å gjøre det mulig for 
private omsorgsyter å stå for 
arbeidet. Arbeidet må være av 
relativt varig art og ha et visst 
omfang. 
 
 
 
 
 

Personer med 
særlig 
tyngende 
omsorgs-
arbeid 

Etter behov Helse- og 
velferdsleder 
Eirin 
Stokkeland 
51470660 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100


 

Sokndal kommune  

Tiltaksoversikt familier, barn og unge 

 

Noen tiltak er behovsprøvd etter lovverk, som Lov om helse-og omsorgstjenester, opplæringsloven, sosialtjenesteloven og barnevernloven. 
Oversikten er utarbeidet som en del av BTI-arbeidet, oppdatert 10.08.2021 

 

FORELDRE/ 
FORESATTE 

HVA ER DETTE? FOR HVEM? HVOR/NÅR? KONTAKT 

Sosialstønad, råd 
og veiledning 

Gjeldsrådgivning, økonomisk 
bistand/betalings- og 
låneordninger samt 
arbeidsmarkedstiltak 

Familier med 
utfordringer 
innen 
økonomi, 
arbeid og 
bosituasjon 

Etter behov NAV 
55553333/ 
46742316 

Startlån Ved langvarig boligfinansierings-
problemer, kan startlån bidra til at 
du kan skaffe deg en nøktern og 
rimelig bolig. 

Personer som 
ikke får lån 
eller 
tilstrekkelig 
lånebeløp i 
ordinære 
kreditt-
institusjoner 

Etter behov https://husba
nken.no/pers
on/startlaan/  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131
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