PRESENTASJON AV HJELPETJENESTEN FOR BARN OG UNGE I
LEIRFJORD KOMMUNE

DE FLESTE BARN OG UNGE I LEIRFJORD HAR DET BRA, MEN...
Noen ganger kan det oppstå problemer...
Noen ganger er det vanskelig å være så gode foreldre som vi ønsker...
Noen ganger kan barn og foreldre trenge hjelp for at hverdagen og barndommen skal bli
bedre...
I Leirfjord kommune er det flere instanser som har ansvar for å hjelpe barn og foreldre når
problemene oppstår:
> Helsestasjon
> Barnevernstjenesten
> Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)
> Skolene
>Barnehagene

På hver sin måte har disse kunnskap om barn og de vansker som kan oppstå. De har mulighet
til å hjelpe, alt etter hva problemet er for den enkelte familie:


det er ikke alltid så lett å finne ut hva som er problemet



barn som har det vanskelig har rett til best mulig hjelp!



det skal være lett å få hjelp fort når barn har det vanskelig!

HJELPETJENESTEN FOR BARN OG UNGE
Skolene og barnehagene er tilknyttet et team med helsesøster, en
representant fra PP-tjenesten, en representant fra barnevernstjenesten i tillegg til Leirfjord
barne- og ungdomsskoles S-teamleder og rektor. Rektorene ved Ulvang Oppvekstsenter og
Tverlandet Oppvekstsenter og styrerne i de ulike barnehagene kalles inn ved behov eller
deltar når møtet gjelder en av deres elever/barn.
Teamet har møter 5 ganger i året.
I disse møtene kan vi sammen med foreldrene samordne arbeidet vårt:
 med barn vi er bekymret for
 med barn som er henvist hjelpeapparatet slik at vi til sammen gjør en bedre jobb.
 drøfte mer generelle spørsmål og dra nytte av at vi har ulik fagkunnskap og bakgrunn.
I disse møtene blir ikke situasjonen for enkeltbarn drøftet uten at foreldrene er informert og
har samtykket til det, eller deltar i møtet.
De opprinnelige tjenestene består. Det er full anledning til å henvende seg til en av disse uten
at alle de andre trekkes inn. Ofte er det nok at en instans arbeider med problemet. Andre
ganger er det nødvendig at flere arbeider sammen. Barnet kan f.eks. ha behov for ekstra støtte
både på skolen og i fritida. Da kan hjelpetjenesten være den rette instans om foreldrene vil gi
tillatelse.
SAMARBEID OM BARNET
Hjelpetjenesten er opptatt av å samarbeide med foreldrene når det gjelder å finne den hjelp
som er best mulig for et barn som har det vanskelig.
Foreldre er de som kjenner barnet sitt best, og er de viktigste personene for barnet og dets
utvikling.
Vi legger derfor stor vekt på å høre foreldrenes meninger, og holde dem informert om hva
hjelpetjenesten tenker og gjør i saken.
Foreldrene bør være med på samarbeidsmøtene.
I NOEN SITUASJONER BLIR BARNS BEHOV
SATT TILSIDE...
Årsakene kan være så mange. Det skjer heldigvis ikke så ofte – men nettopp i slike situasjoner
har barna behov for talspersoner som sikrer at de får en så god oppvekst som de har krav på.
Alle som arbeider med barn har plikt til å gripe inn når barn lider overlast.
Barnevernstjenesten har et særlig ansvar i slike tilfeller.
Hjelpeapparatet har altså både en hjelpefunksjon og en kontrollfunksjon. I begge tilfeller vil
hjelpetjenesten legge stor vekt på samarbeid med foreldre og andre som står barnet nær. Når
barn trenger hjelp, enten problemene er store eller små, er det viktig at barnets og familiens
situasjon blir best mulig belyst.
Når fagfolk fra flere instanser samarbeider er det lettere å finne de beste løsningene og
iverksette de riktige hjelpetiltakene.

Hjelpetjenesten ønsker:
Å være et sted man kan henvende seg om barn som har det vanskelig, enten problemet er stort
eller lite.
Gjennom råd og veiledning støtte foreldre og andre som har med barn å gjøre, slik at de selv
blir bedre i stand til å løse problemer...
Å fange opp problemer tidlig, fordi tidlig hjelp er god hjelp...
Å gjøre bruk av den samlede fagkunnskap om barn, og hele bredden av hjelpetilbud vi har i
kommunen, slik at dette kan komme hvert enkelt barn til nytte...
Å gjøre det enklere å få hjelp til barn som trenger det...

HVORDAN FÅ KONTAKT MED HJELPETJENESTEN?
Du kan kontakte:
Leder: Rektor Leirfjord barne- og ungdomsskole tlf.: 750 74 112
Pedagogisk-psykologisk tjeneste tlf.: 750 75 750
Helsesøster tlf.: 750 74 036/ 750 74 037
Barneverntjenesten tlf.: 750 74 000/ 750 74 044
Rektor Tverlandet oppvekstsenter tlf: 750 74 141
Rektor Ulvang oppvekstsenter tlf: 750 74 130
Styrer Leland barnehage tlf: 750 74165
Styre Leines barnehage tlf: 750 74170
Styrer Ulvang barnehage tlf: 750 74135
Styrer Tverlandet barnehage tlf: 750 74 148

