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Retningslinjer for Barnehage - Skolehelseteam 
Skjervøy kommune

Bakgrunn:
 Psykisk helsearbeid for barn og unge bør kjennetegnes av tverrfaglighet og samarbeid mellom 

tjenestene.
 Forebyggende arbeid i skoler, barnehager og andre oppvekstarenaer er spesielt viktig.

Barnehage - Skolehelseteam er et tverrfaglig team. 
Det består av helsesøster, representant fra barnehage - skole, PPT og sosialkontor  .  

Mål:
 Hjelp så tidlig som mulig - Tidlig hjelp er god hjelp

Tiltak:
 Sørge for forslag til relevante pedagogiske og psykososiale miljøtiltak.
  Bringe forslag videre til Tverrfaglig Ressursgruppe (TRG) for vurdering og 

iverksetting.
 Sørge for at barn - unge med spesielle behov får hjelp på et tidlig tidspunkt

Faste møter – Innkalling:
 Det skal være et til to faste årlige møter i henholdsvis barnehage og skole hvor den 

enkelte gruppe / klasse drøftes, og hvor spesielle utfordringer kan drøftes.                
Tidspunkt fastsettes i den enkelte virksomhets årsplan.

 Rektor / Styrer har ansvar for innkalling.
 Ansvarlig for møteledelse og videre dokumentasjon fra møtet er:                                   

- I skolene Kontaktlærer eller den som har brakt fram en sak .                                        
- I barnehagene Styrer eller den som har brakt fram en sak.

 Ved spesielle behov kan det innkalles til møter utenom møteplan.
 Alle medlemmer i Barnehage -Skolehelseteamet kan bringe fram saker.

Saker:
 Generelt om barnehagemiljø / klassemiljø - utfordringer eller problemer i den enkelte 

gruppe.
 Spesielle situasjoner / barn man er bekymret for og har behov for å drøfte i et 

tverrfaglig forum.
 Dersom enkeltbarn skal drøftes ved navn i Barnehage - Skolehelseteam skal alltid 

foresattes skriftlige samtykke innhentes av den som bringer fram saken. Foresatte skal 
få informasjon om resultatet av møtet fra den som innhentet samtykket hvis ikke annet
er avtalt.

 Planlegging av videre tiltak, avklaring av ansvar og funksjonsfordeling vedrørende 
barn som har behov for særlige tiltak.
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Samtykkeerklæring

Informert samtykke betyr at jeg har fått opplysninger om hvilke opplysninger som skal utveksles - vet 
hvordan opplysningene skal brukes - er kjent med at det ikke utveksles flere opplysninger enn nødvendig 
- er kjent med at jeg kan nekte at opplysninger om spesielle forhold utveksles.

Jeg/ Vi tillater at …………………………………………………..
                                       ( instans / person)
tar kontakt med Barnehage - Skolehelseteam ved å innhente og gi informasjon for å drøfte 

…………………………………….sin situasjon.
           ( barnets navn) 

Ingen videre tiltak blir igangsatt før det er tatt opp med meg / oss

                                                                          
Dato:............... foresatt:.............................................................

Dato:............... foresatt:..............................................................

Dato………….Kontaktperson:………………………………….
                                                         (den som innhenter samtykket)

Jfr. .Lovbestemmelser om taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven §13 – Helsepersonelloven §20-25,Lov 
om barnevernstjenester § 6-7, Opplæringsloven §5.4 og  §15.4, Pasientrettighetsloven §3-6 , Lov om sosiale 
tjenester §8-8 , Folketrygdloven §21-9, §25-10 og 11
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