Tverrfaglig team
Tverrfaglige team er et tiltak som er beskrevet i Helhetlig oppvekststrategi og det forventes at
arbeidet i disse teamene ses i sammenheng med andre tiltak i strategien.
Tiltaket er formulert slik:
Alle barnehager og skoler oppretter tverrfaglig team, hvor nødvendige fagpersoner
arbeider sammen for tilrettelegging og oppfølging på individnivå og systemnivå.

Mål:
Tverrfaglig team skal bidra til at hensiktsmessige tiltak blir iverksatt og koordinert på et tidligst
mulig tidspunkt.

Mandat:





Tverrfaglig team skal drøfte, koordinere og planlegge tiltak i reelle problemstillinger som
barnehagen/skolen står ovenfor.
Tverrfaglig team skal ha fokus på gruppenivå, og i hovedsak skal forslag til tiltak rettes
mot de voksne og andre betingelser i miljøet rundt elevene/barna. Drøftingene inneholder
ikke (person)sensitiv informasjon.
Tverrfaglige team kan brukes til å koordinere arbeidet med enkeltbarn/elever for å gjøre
dette arbeidet mest mulig effektivt og ivareta målet om å gi tjenester som er samordnet og
koordinert. Drøfting av navngitte barn/elever krever samtykke og samarbeid med foreldre.
Tverrfaglig team kan, som en del av veiledning og oppfølging av saker på gruppenivå,
bidra i fellestid for personalet samt i foreldremøter.

Organisering:


Faste faggrupper i tverrfaglig team:
o Rektor/styrer
o Lærere/barnehagelærere
o Helsesykepleier / ansatt på helsestasjon
o Miljøarbeider/sosiallærer/sosped./ spes.ped. koordinator ( skolene)
o PT v/kontaktperson(er)/ Evt spesialpedagog fra PT (i barnehagene)
o Barnevern eller annen fagperson på Fam hus (psykolog, familiekonsulent)
o SLT-koordinator (ungdomsskolene)
o SFO-leder (skolene, 1-4 trinn)



Faggrupper som kan bidra ved behov:
o Kultur og mangfold: Fritidsklubb, Utekontakter, LOS, frivillige, flyktningetjenesten
o Psykisk helse og avhengighet
o Fysio- ergoterapienheten
o 2.linjetjenesten: BUP, Statped, Barnehabiliteringen
o Barnehage- og skoleeier, barnehagemyndighet, virksomhetsleder utdanning
o Politi
o Folkehelsekoordinator
o Andre skoler, Skåningsrud m/utadrettet tjeneste, innføringstilbudet
o Kommuneoverlege, Jordmor, fastlege
o NAV, Boligsosial oppfølging
o Tildelingsenheten
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Rammer:





Grensen for hva som er store og små enheter i skole/bhg er som følger: 150 elever i
skolen og 100 barn i barnehagen.
Tverrfaglig team møtes 1 gang per måned i store enheter.
Tverrfaglig team møtes 2 ganger i halvåret i små enheter.
Varighet på møtene; 1,5 til 2 timer

Prinsipper i arbeidet:






Rektor/ styrer er leder for teamet og innkaller til møter.
Leder må sørge for at det blir skrevet referat med konklusjon og ansvarsfordeling. Bruk
egen mal.
Møter må settes i system med faste møtedager og tidsramme – planlegges i begynnelsen
av semesteret.
Rammer knyttet til bl. a. taushetsplikten må være tydelige.
Tverrfaglige team bør integreres i samarbeidsavtaler mellom PT og bhg/skole, som
allerede er et eksisterende verktøy.

Oppstart:
1. aug. 2019. (Men ved mulighet oppfordres det til å komme i gang våren 2019)
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