TVERRFAGLIG SAMMARBEID I
LINDESNESBARNEHAGENE

RESSURSTEAM

RESSURSTEAM
BAKGRUNN FOR ENDRINGEN
Vi ønsker en målrettet og effektiv bruk av kommunens tverrfaglige kompetanse for å oppnå
tidlig innsats.
Kvello - korpset opphører og det nye tiltaket kalles barnehagens ressursteam.
Rutinene trer i kraft fra 01.08.2017

MÅL




Tidlig innsats for enkelte barn / barnegruppen
Utvikle barnehagens ressurser som system til beste for barnet / barnegruppen
Målrettet og effektiv bruk av kommunens tverrfaglige kompetanse

MEDLEMMER I RESSURSTEAMET






Barnevern Sør
Helsestasjonen med helsesøster og familiekonsulent
PPT med kontaktansvarlig
Barnehagen med styrer og ped.leder / baseleder
Fysioterapeut og psykisk helse ved behov (styrer i barnehagen vurderer behovet evt.
formidler dette til Martha - helsestasjonen)

BARNEHAGENS FORARBEID









Barnehagen kartlegger barn og vurderer behov for drøfting i ressursteamet. Eks.
interne skjema for observasjon og tiltak
Bekymringssakene vurderes i forhold til:
- Sjekkliste risiko og beskyttelsesfaktorer (Kvello)
- Bekymringstegn (Våg og se, våg å handle)
- Generell utvikling (Alle Med, Tras m.m.)
- Foreldresamarbeid (Trygghetssirkelen, daglig oppfølging)
Barnehagen ber om samtykke fra foresatte før drøfting (ikke ved mistanke om vold
og seksuelle overgrep). Foresatte undertegner fullmaktsskjema. Anonym drøfting kan
være aktuelt. Barnehagene oppfordrer foresatte til å delta på drøftingen der saker
dreier seg om enkeltbarn
Barnehagene implementerer informasjon om ressursteamet i sitt planverk. Her
understrekes teamets taushetsplikt
Barnehagene konkretiserer behovet for systemdrøfting
Aktive saker holdes utenom ressursmøtene – her brukes etablerte ansvarsmøter

GJENNOMFØRING






Teamet samles 1 gang pr. semester max 3 timer på Hestehaven. og Espira Lindesnes,
og max 1,5 time på mindre barnehager. Innen utgangen av august fastsetter styrer
dato for første møtet
Vi ber om at følgende barnehager vurderer samarbeid ved møtet med ressursteamet
slik at møtet kommer på samme dag tett etter hverandre:
- Barnas Naturbarnehage og Remehaugen Kystbarnehage
- Båly barnehage og Spangreid naturbarnehage
En uke i forkant sender styrer ut saksliste med antall enkeltsaker:
- kort om sakenes innhold (språk, motorikk, søvn, atferd…). I mail brukes kun
initialene i barnets navn. En kan evt. ringe og orientere om enkelte saker til
aktuell person i ressursteamet
- behovet for systemdrøfting evt. en gruppe barn
- om foresatte skal delta
Hvis det ikke er saker avlyses møtet, og ny møtedato for våren avklares.






Tiltak og videre oppfølging med aktuelle ressurspersoner avklares i møtet
Det lages handlingsplan med oversikt over ansvar og oppgaver
Styrer har ansvar for en effektiv møteledelse og det velges en referent
Pedagogisk leder / baseleder har ansvar for å presentere sakene

INFORMASJON TIL FORESATTE (Årsplan / Virksomhetsplan)
Barnehagene i Lindesnes deltar i et tverrfaglig samarbeid om tidlig innsats for barna.
Forskning viser at dersom man kommer tidlig inn i forhold til de minste barna, kan man
forhindre at barnet utvikler større problemer på sikt.
Tidlig innsats handler om at man jobber systematisk på individ- og systemnivå for å sikre
godt tilrettelagt barnehagetilbud, og tilbyr bistand til barn i en tidlig fase av en mulig
utvikling av vansker og utfordringer.
2 ganger pr. år deltar vi i et ressursteam hvor oppfølgingen av enkeltbarn, barnegruppen og
barnehagens systemnivå er tema.
Foresatte blir orientert om barnehagens behov for drøfting av deres barn, og de kan delta på
drøftingen.
Ressursteamet består av:







Barnehagens styrer
Baseleder / pedagogisk leder
Helsesøster og familiekonsulent
PPT
Barnevern
Fysioterapeut og psykisk helse kan innkalles ved behov

KARTLEGGINGSSKJEMA FOR BRUK I BAREHAGEN FØR
RESSURSTEAM PÅ HØSTEN

Barnehage:

Avdeling:

Barnets initialer / navn:

Alder:

Dato:

Baseleder / ped.leder navn:

Hva vekker bekymring:
Alle Med, språk – 4 evt. annen kartlegging, motorikkskjema (se tidlig innsatsdokument):

Være Sammen – bølgen (proaktive-, reaktive og stille barn), tiltaksskjema:

Trygghetssirkelen:

Kvellos risiko og beskyttelsesfaktorer:

Forebygging av vold i nære relasjoner, Våg å se, våg å handle - bekymringstegn:

Samarbeid med hjemmet:

Førstesamtalen:

Annet (hvordan gikk innkjøringen, bringe- og hentesituasjon):

Barnehagens systemnivå:
Vedlegg: Observasjoner

Original lagres i barnets mappe / ephorte

SAMTYKKE TIL DRØFTING
Barnehage:

Avdeling:

Barnets navn:

Alder:

Dato:

I Lindesnesbarnehagene arbeides det tverrfaglig i forhold til tidlig innsats for barnets beste.
Tidlig innsats handler om at man jobber systematisk på individ- og systemnivå for å sikre
godt tilrettelagt barnehagetilbud, og tilbyr bistand til barn i en tidlig fase av en mulig
utvikling av vansker og utfordringer.
Alle barnehagene deltar i et ressursteam som samles 2 g. pr år. Ressursteamet består av:
helsesøster, familiekonsulent, barnehagens styrer og pedagogisk leder evt. baseleder, 1 repr.
fra barnevernet og 1 repr. fra PPT. Fysioterapeut og psykisk helse kan delta ved behov. Her
kan barnehagen få veiledning av fagpersonell på hvordan følge opp barnet.
Alle medlemmene i ressursteamet har undertegnet taushetserklæringen.

Foresatte kan delta på drøftingen hvis de ønsker dette.

Vi / jeg ønsker å delta på drøftingen i ressursteamet dato:___________
Dato: ___________ Signatur:__________________________________________________

Vi / jeg har fått informasjon om observasjon av vårt barn og gir herved samtykke til at det
kan drøftes i ressursteamet dato:___________
Dato:____________ Signatur: _________________________________________________

Vi / jeg har fått informasjon om observasjon av vårt barn og ønsker ikke at dette drøftes med
navn i ressursteam dato: ___________
Dato: ___________ Signatur: _________________________________________________

Original lagres i barnets mappe / ephorte

KONKLUSJON OG TILTAK
Barnehagens navn:

Dato for ressursteammøte:

Barnets initialer / navn:

Alder:

Avdeling:

OPPSUMMERING / KONKLUSJON :
Enkeltbarn

Barnegruppe

Systemnivå:

TILTAK SOM SKAL IVERSETTES: (internt i barnehagen, i hjem evt. eksternt hjelpeapparat)
TILTAK TILTAK (RESSURSM. HØST)

ANSVARLIG FRIST

EVALUERING
(RESSURSM. VÅR)

1

2

3

4

5

Kommentar:

EVALUERING DATO (Ressursmøte våren):
Hvis enkeltbarn: Foresatte er orientert med konklusjon og tiltak. Dato:__________
Hvis enkeltbarn: Jeg / vi ønsker at / ønsker ikke at tiltaksnr._____________ iverksettes.
Dato: _________ Foresattes signatur:__________________________________________
Original lagres i barnets mappe / ephorte

