
 

 

TVERRFAGLIG SAMARBEID BARN OG UNGE I  

SØMNA KOMMUNE 
 

RETNINGSLINJER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

Tverrfaglig samarbeid skal jobbe for å:  
 
 Gi barn og unge tidlig, riktig og 

helhetlig hjelp 
 Bedre oppvekstvilkårene generelt for 

barn og unge 
 
 
 
 



 
 

Tverrfaglig lederteam 
 
Består av: Barnevernet, ledende helsesøster, leder helse, styrer Sømna 

barnehage, rektor Vik skole, rektor Berg skole, rektor   
kulturskole, leder Pleie- og omsorg, kommunalsjef oppvekst, 
kommuneoverlege, folkehelsekoordinator, leder NAV. 

 
Ved behov innkalles: De som teamet mener er nødvendig (f.eks.   

integreringskoordinator, miljø- og psykiatritjenesten). 
 
Koordineres av:  Kommunalsjef oppvekst 
 
Møtes:    2 ganger per halvår 
 
Formål:   Behandle innspill fra skole- og barnehage team 

             Beslutte og iverksette 
             Gi innspill til politiske utvalg  

 
             Referat gis til rådmann. 

 
 
 

Skole- og barnehage team  
(1. – 7. trinn og alle barnehager i Sømna) 
 

  Består av: Ass. styrer og pedagogiske ledere Sømna bhg, styrer Bakketun 
bhg,  spes. lærer bhg, r-team leder Berg skole, avd.leder og r-

Tverrfaglig  
lederteam 

Skole- og barnehage team 

Drøftingsteam 



team leder Vik skole, PPT, helsestasjon, folkehelsekoordinator 
og kommunalsjef oppvekst. 

     
Ved behov innkalles: Lege, fysioterapeut, logoped, BUP, miljøterapitjenesten, 

barnevernet, integreringskoordinator og evt. andre. 
 
Koordineres av:  Kommunalsjef oppvekst 
 
Møtes:    2 ganger per halvår 
 
Formål   - Treffpunkt for faglige diskusjoner med andre som jobber med 
    barn og unge i kommunen. På denne måten vil deltakerne 
kunne     øke sin egen kompetanse ved å dele av sin kunnskap og  
    erfaringer, samt å få innsikt i andres arbeidsområde og  
    utfordringer. Arrangere årlig temadag/møter. 

- Tar opp generelle saker som angår både barnehage og skole. 
- Dersom behov kan teamet dele seg opp i skole / bhg i en del av 

møtetiden. 
 
 
 
 
 
 
 

Drøftingsteam 
 
Består av:   Ledende helsesøster, PPT, barnevern 
 
Ved behov innkalles:  Lege, BUP, psykomotorisk fysioterapeut, kommunal psykiatri 
 
Koordineres av:  Helsesøster 
 
Møtes:    1 gang per måned 
 
Formål:  - Bistå foreldre og fagfolk som jobber med barn og unge i alderen 
    0-18 år 

- Foreldre kan selv ta kontakt (via helsesøster). De gis anledning 
til selv å velge hvem de vil ha med i teamet. 

- Alle som jobber med barn og unge i Sømna kan ta kontakt 
 
 
 
 
De som koordinerer de ulike teamene har ansvar for å innkalle og skrive protokoll. 
Møteplan legges på høsten, etter at helsesøster og PPT har lagt sine planer. 



 
Felles for alle team er at det er møteplikt og alle oppfordres til å komme med innspill til 
saker som de ønsker skal tas opp.  
 
Retningslinjene er revidert av deltakerne i teamene og gjelder fra 09.12.15 
 
 
 
Sømna  
 
 
Ann-Helen V. Westerberg 
Kommunalsjef oppvekst 
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