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1. Bakgrunn 

 
Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 er politisk vedtatt og gir føringer for 

kommunens prioriteringer i det forebyggende arbeidet overfor barn og unge. Målet er 

bedre samordning og samhandling, slik at barn og unge det er knyttet bekymring til 

skal få riktig hjelp til riktig tid.  

  I planen presenteres tiltak og prioriteringer innenfor syv satsningsområder:  

 Forebygging av press og stress. 

 Forebygging av utenforskap og marginalisering. 

 Unge voksne uten fast bolig 

 Tverrfaglig samhandling 

 Rutiner for samarbeid ved overganger 

 Bruk av individuell plan 

 Meldinger til barnevernet 

Det er besluttet å innføre en ny modell for tverrfaglig samhandling med nye team både 

på individ og på systemnivå.  

 
Fra 2016 opprettes fire ungdomsteam i Bærum kommune for tverrfaglig samhandling 

på systemnivå. To team som skal dekke ungdom i ungdomsskolealder, og to team for 

aldersgruppen 16-23 år. Teamene er forankret geografisk i henholdsvis østre og vestre 

Bærum.  

 

Ungdomsteamet skal erstatte områdeteam, triangel og nærmiljøteam. 

 

En tverrsektoriell arbeidsgruppe har utarbeidet mandat og oppgaver for 

ungdomsteamet og har bestått av følgende personer: 

 

 Jan Karlsen, Ungdom og fritid 

Ole Magnus Jensen, politi 

Jannicke Smedsplass, skole 

Jeanette Slenes Nilsen, helsetjenester 

Lisbeth Anna Ulberg, barnevern 

Elisabeth Wold, Ungdomsavdelingen NAV 

Totto Rock Skrede, vg. skole 

Åshild Haugstad, PPT i vg. skole 

Mari G. Oppedal, SLT-koordinator 

Gro Steigum, koordinator Sammen for barn og unge 
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2. Formål 

 
Drøfte samarbeidssaker på systemnivå for å øke kjennskapen til hverandre og 

samordne innsatsen i det forebyggende arbeidet.  

 

 

3. Mandat 

 
Teamet skal drøfte utfordringer knyttet til barn og unges oppvekst i nærmiljøet eller 

trender på tvers i kommunen. Teamene skal være handlingsorientert, og sikre 

samordning av lokale tiltak. De syv satsningsområdene i Sammen for barn og unge 

(SBU) skal ha spesiell fokus.  

 

Ungdomsteam møtes1 gang pr måned første året, vurdere møtehyppighet etter hvert. 

Legges i forkant av møte i SLT-koordineringsgruppe. 

 

 

4. Deltakere 
 

 Ungdom og fritid, Utekontakt, Politi, Nav v/ungdomsgruppen, 

ungdomsskole, vg. skole, helsesøster, PPT og oppfølgingstjenesten. 

 

 Ved behov innkalles for eksempel barnevernet, rustjenesten, 

familievernkontoret, m.fl. Det bør lages en liste over samarbeidspartnere 

som kan innkalles i forhold til problemstillinger/saker.  

 

 Det anbefales at det er utøvende fagpersoner som sitter som representanter i 

teamet. De kjenner miljøet.  

 Det bør være faste representanter og vararepresentanter. 

 Alle skoler bør være representert med en person. 

 Et alternativ er at skolenes ressursteam velger en representant fra sin skole 

til Ungdomsteamet for ett år av gangen.  

 Det kan være hensiktsmessig at PPT i vg. skole samarbeider med 

Oppfølgingstjenesten (OT) vedrørende deltakelse. De kan for eksempel dele 

teamene mellom seg geografisk. 

 SLT-koordinator er møteleder for ungdomsteamene.  

 SLT-koordinator bør ha en fast stedfortreder i hvert team. 
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5. Konkretisering av oppgaver for teamet og gjennomføring av møtene 

 

 Sikre at ansvarsavklaringer blir gjort. 

 Sikre at beslutninger blir tatt innenfor det faglige mandat deltakerne har. 

 Strategiske valg vedrørende rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid 

løftes til koordineringsgruppen SLT. 

 Det skal utarbeides agenda for møtene.  

 Det utarbeides referat med konklusjoner.  

 Møtene starter med oppfølging av referat fra forrige møte. Hva har skjedd 

siden sist? 

 Saker bør i størst mulig grad meldes inn på forhånd slik at deltakerne kan 

forberede seg.  

 Det bør i tillegg være mulig å ta saker ad hoc. 

 Det kan være hensiktsmessig at saker til Ungdomsteam drøftes i skolens 

Ressursmøte i forkant.  

 Taushetsplikten må ivaretas. 

 Individsaker drøftes ikke Ungdomsteamet, men henvises til Tidlig 

innsatsteam. 

 Tidlig innsatsteam kan også melde trender til Ungdomsteamet.  

 Det er viktig å få ut informasjon til FAU og Ungdommens kommunestyre 

om hva Ungdomsteamet jobber med.  

 Koordineringsgruppen SLT holdes orientert om trender og iverksetting av 

tiltak innen rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. 

 Informasjon fra Ungdomsteamet til koordineringsgruppen SBU, sikres 

gjennom månedlige møter mellom koordinatorer for SLT og koordinator 

SBU. Tjenesteleder for Ungdom og fritid deltar også på disse møtene for 

å sikre informasjonsflyten til kommunalsjefens ledergruppe.  

 

 

 

 
 


