TVERRFAGLIG INNSATSTEAM
Hva er tverrfaglig innsatsteam?
Tverrfaglig innsatsteam er et lavterskeltilbud for alle barn, ungdom, foreldre, og gravide (0-16 år) i Asker
kommune. Mange opplever at det dukker opp en uro eller bekymring knyttet til barnet sin utvikling eller
hverdag. Det er ikke alltid lett å sette fingeren på hva det dreier seg om, og man har behov for innspill og råd
fra fagpersoner. Tverrfaglig innsatsteam tar sikte på å bidra tidlig i en bekymring, og skal ha fokus på tidlig
hjelp og riktige tiltak. Ved å ta tak i en bekymring tidlig kan man jobbe sammen for å hindre at utfordringer
eskalerer. Det skal legges stor vekt på ressurser og
mestring hos barn og foreldre/foresatte.
Målgruppe
Tverrfaglig innsatsteam drøfter og behandler
Hvem deltar?
saker hvor det er behov for tverrfaglig
Hver skole har sitt faste tverrfaglig innsatsteam,
kompetanse. Bekymringen kan være knyttet til
og faste møtetidspunkt.
barnets psykososiale utvikling, læring, utrygge
eller endrede oppvekstsvilkår, bekymringsfullt
I møtene som avholdes vil du/dere møte disse
fravær m.m.
hjelpetjenestene:
- Helsesykepleier
Det skal ikke avholdes tverrfaglig innsatsmøte
- Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
dersom barnet allerede har tiltak fra
- Barnevernstjenesten
hjelpetjenestene.
I tillegg vil kontaktlærer være deltakende. Møtet
ledes av skolens rektor/inspektør.
Fagpersonene er til stede som en veiledende
tjeneste. De skal først og fremst stille med sin
kompetanse og bidra med råd, veiledning og
forslag til hvordan barnet, familien og skolen
kan få riktig og best mulig hjelp.
Hva betyr det å avholde/delta på møtet?
Sammen med fagpersonene vil dere jobbe for å få en
felles innsikt i problemstillingen, og i enighet komme
frem til tiltak som kan utføres hjemme og på skolen.
Hjelpetjenestene involveres ikke utover selve møtet,
med mindre dere kommer frem til at det er behov for
en bredere kartlegging eller oppfølging. Da vil
fagpersonene anbefale en henvendelse videre.
Tverrfaglig innsatsteam er også en arena der dere kan
få informasjon om aktuelle hjelpetjenester og instanser som kan bistå dere og barn utover selve
møtet.

Foreldredeltakelse
Foreldre/foresatte er en forutsetning for at
møtene gjennomføres. Det betyr at dere skal ha
samtykket til møtet i forkant, og at dere deltar i
møtet. Før møtet skal dere ha mottatt
tilstrekkelig informasjon om tverrfaglig
innsatsteam og møtets hensikt.
Dere kan også etterspørre et møte med
tverrfaglig innsatsteam. Ta kontakt med skolen,
så kan dere drøfte bekymringen og eventuelt
avtale et møte.
Foreldre/foresatte som har deltatt i et møte
med tverrfaglig innsatsteam skal få muligheten
til å evaluere møtet og hjelpen. En link sendes
ut i etterkant av møtet. Evalueringen er frivillig
og anonym, gjøres elektronisk og tar ca. 4-5min
å gjennomføre.

Hva dokumenteres?
I forkant av møtet underskriver dere et samtykke. Etter møtet vil møteleder skrive et møtereferat, med de
tiltakene det er blitt enighet om. Møtereferatet blir sendt til foreldre/foresatte, og blir lagret på skolen
sammen med samtykket. Helsesykepleier kan også lagre referatet når det er hensiktsmessig og ønskelig.

