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Oppfølging B19
Oppvekst utdanning og kultur
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Leveransemål

• Det skal Iverksette tiltak for å videreutvikle
arbeidet med individuell plan og koordinering

• En skal utrede behov og igangsette tiltak for  
tverrfaglig arbeid i barnehage

• Alle barn og elever skal oppleve et trygt, godt
og inkluderende barnehage- og skolemiljø. 
Miljøet skal preges av mestring og motivasjon. 

• Barneverntjenesten skal bidra til at barn som 
bor utenfor hjemmet skal oppleve tilhørighet i 
fosterhjemmet eller på institusjonen 

• Bosatte flyktninger skal raskt inn i arbeid eller
utdanning gjennom et tilpasset og
skreddersydd introduksjonsprogram.
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Lavterskelteam 

• Sosiallærer, PP-rådgiver, 
helsesykepleier

• Faste møte hver uke
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Tverrfaglig team i barnehage

• Erstatter «Kvello»

• Etter modell fra skole

Formål:

• Knytte andre tjenester tett på 
barnehagen tidlig.

• Ca. 4 møter per år

• PPT, helsestasjon, barnevern
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Individuell plan og koordinering:

• Enklere, mer effektiv og bedre 
kvalitet

• Drøfingsmøte med ledere
• Vurdere søknader
• Fordele ansvar og oppgaver



Samarbeid med SOS barnebyer
• Under samme tak – skal bidra til at 

søsken i barnevernet skal få vokse opp 
sammen.  

• SAMMEN – skal bidra til at enslige 
mindreårige og norsk ungdom får 
mulighet til å bli kjent med hverandre.  

• Direkte bosetting av enslig mindreårige 
flyktninger.
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Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier
Mål: 
Forhindre sosial arv ved å forebygge at barn i 
lavinntektsfamilier forblir fattige på grunn av manglende 
utdanning, arbeidsmuligheter og manglende sosial 
integrering

Hvordan:
NAV har tett, koordinert og systematisert oppfølging av hele 
familien. Nettverk med andre tjenesteytere og 
organisasjoner. 
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Status

29 familier 
Arbeid 

25 personer – mer jobb, mer arbeidstrening, mer norsk og fysisk 
aktivitet

8 vurderes mot uføre
Økonomi

12 av familiene mottar ikke lengre økonomisk sosialhjelp

Bolig
Startlån/refinansiering, mer egnet kommunal bolig, forlenge  
husleiekontrakter

Barna

Noen kartlagte helsebehov; sykdom og lærevansker
Over halvparten av familiene har fått hjelp til å få barna i en 
fritidsaktivitet/sommeraktivitet 

7 av familiene har deltatt på en sommerferie i regi av Røde 
Kors/Lillehammer kommune



Individuell, arbeidsrettet kvalifisering
• Samarbeid LLS, NAV og KO 
• NAV og KO tidligere i intro
• Utvikle felles mål, rutiner og metodikk
• Kartlegging, karriereveiledning, marked
• På vei mot fagbrev? 4. år i intro



Sykefravær
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Risikoer i budsjettet:
Psykisk helse barn og unge

Kino

Barnehage

Barnevern

NAV, økonomisk sosialhjelp

Introduksjonsprogrammet


