Oppvekstforum
Generelt om oppvekstforum
I Utsira kommune er det etablert et
tverrfaglig team, Oppvekstforum, som
tar seg av saker i forbindelse med
forebyggende arbeid blant barn og unge
i kommunen.

Målsetting oppvekstforum
Maksimal samordnet forebyggende
innsats i oppvekstmiljøet i kommunen
Maksimal samordnet innsats overfor det
enkelte barn
Maksimal utnytting av samlet
kompetanse og virkemidler
Skole og barnehage har et eget
ressursteam. Rektor og styrer herfra
møter i Oppvekstforum. Teamet er
tverrfaglig og består av representanter

fra helsetjenesten og
barnevernstjenesten i tillegg til
barnehagens/ skolens representanter. I
tillegg kan rådmann og andre
ressurspersoner fra andre instanser som
f. eks. PPT, fysioterapi, politi og lignende
møte ved behov.
Oppvekstforum har tverrfaglig
kompetanse som gjør det i stand til å
foreta en tverrfaglig vurdering av de
utfordringer en generelt ser i
oppvekstmiljøet, eller rundt grupper av
barn/enkelte barn.
Det blir krevd skriftlig samtykke fra
foreldre/ foresatte før saker tas opp til
drøfting.

Utsira Helsestasjon
Utsira helsestasjon gir tilbud om samtale
til både barn og foreldre. Helsestasjonen
har et særlig fokus på forebygging. I
tillegg deltar helsesøster i samarbeid
med kommunens andre helsetjenester
med følgende tiltak:
-

Kveldscup en gang pr. år i
samarbeid med Utsira idrettslag.

-

-

-

-

Spillekvelder for mellomtrinnet
og ungdomsskolen. 4 ganger pr.
år.
Temadager for ungdomsskolen:
«Alle har en psykisk helse».
Weekendtur for mellomtrinnet
/ungdomsskolen.
Samtale med elever og foreldre
før overgang til videregående
skole.
Tilbud om forskjellige aktiviteter
for ungdom på videregående
skole, 8 ganger pr. år. Bidrar til
trivsel og opprettholdelse av
kontakt .
Markering av verdensdagen for
psykisk helse.

Utsira Barnehage
For at vi i barnehagen skal kunne gjøre
best mulig innsats i forhold til
forebygging og tidlig innsats, er det
viktig for oss, at dette skjer i et tett
samarbeide mellom barnehagen og
foreldrene. For oss er gjennomsiktighet
og ærlighet noe av essensen for suksess
på dette området. Derfor vil foreldre
oppleve at vi i barnehagen inviterer

foreldre til å reflektere og undre seg
sammen med oss. Foreldrene er
eksperter på egne barn, og derfor er
dette samarbeidet mellom foreldre og
barnehage essensiell for at barnet skal få
en best mulig utvikling.
Av og til vil det oppstå faglige
utfordringer, som vi i barnehagen
trenger hjelp til fra andre
ressurspersoner. Dette kan f.eks. være
om et barn har motoriske vansker. Da vil
vi for å kunne tilby et best mulig
barnehagetilbud til barnet, ha behov for
å benytte fysioterapeuts eller
helsesøsters faglige kompetanse.

Utsira Skole
Utsira skole sitt arbeid skal preges av
kvalitet gjennom samhandling –
kompetanse – arbeidsglede – tydelighet
og tilgjengelighet.
Utsira skole vil gjøre sitt ytterste for at
hver enkelt elev skal lære mest mulig
gjennom å få tilpasset opplæring som
gjør dem i stand til å møte voksenlivet
på en trygg og positiv måte.
Skolen vil arbeide aktivt for å etablere
en god og åpen kommunikasjon med

alle foresatte som har et medansvar for
eleven sin læring og utvikling.
Både foreldre og elever deltar i skolens
samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg
som har særlig fokus på elevenes trivsel
og læringsmiljø. Begge utvalgene har
møter minst fire ganger i året.
Skolen har etablert et eget ressursteam
som har som hovedarbeidsfelt å vurdere
elevenes sosiale og faglige utvikling med
spesiell fokus på elever som har rett til
spesialundervisning i henhold til
Opplæringslovens § 5 – 1.
Skolen har avsatt ressurser til
sosiallærer med utgangspunkt i § 22 – 1
Sosialpedagogisk rådgiving: Den enkelte
elev har rett til å få nødvendig rådgiving,
oppfølging og hjelp med å finne seg til
rette under opplæringen, ved spesielle
faglige problemer under opplæringen,
og ved personlige og sosiale problemer
som har innvirkning på opplæringen.
Tiltaksplan mot konflikter og mobbing
Skolen har en egen tiltaksplan mot
mobbing. Elever, foreldre og lærere har
krav på en trygg og god skolehverdag.
Skolen skal være et sted for trygghet og

trivsel. Mobbing er derfor helt
uakseptabelt på Utsira skole, (0 –
toleranse). Oppvekstforum framstår som
en ekstra ressurs skolen kan benytte seg
av i tilfeller ved utfordringer i
oppvekstmiljøet generelt, eller i saker
som gjelder en enkelt elev/ grupper av
elever i samråd med de foresatte.

Barnevernet
Haugesund og Utsira barneverntjeneste
jobber både forebyggende, for eksempel
som deltakere i oppvekstforum, og med
ulike hjelpe – og kontrolltiltak satt inn i
forhold til den enkelte familie.
Barneverntjenesten skal bistå barn og
familier slik at unge skal sikres god
omsorg, trygghet, gode levekår og
utviklingsmuligheter. Barn, foreldre,
privatpersoner og offentlige instanser
kan alle kontakte barneverntjenesten for
råd og drøfting dersom man opplever
vansker i forhold til egen familie eller er
bekymret for barn/ ungdom.
Kontakt mottak barnevern : 52744040.
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