Referat, møte 2
Dato:

7/1-13

Tidspunkt:

10.00 – 12.00

Sted:

Skagen hotell

Til stede:

Berit Sivertsen Sørvig
Tarald Sæstad
Lise Tronrud
Grete Willumsen
Marit Lund Hansen
Sissel Hoseth Carlsen
Karin Andreassen
Bjørg Apeland
Anders Eivik

Kommunepsykolog
PPT
Barnehagekontorets fagteam
ReHabiliteringssenteret
Helsesøstertjenesten
HO-stab, repr. også NAV
Tildelingskontoret
Rønvik familiesenter
Hovedtillitsvalgt

Ikke til stede:

Aasjord Ståle E.
Terje Dypfest
Mary Brattøy
Mona Eilertsen

Grunnskolekontoret, økonomi
Grunnskolekontorets innsatsteam
Barneverntjenesten
Hovedtillitsvalgt

1. Kartlegging/ diskusjon av risiko/ fallgruver i prosessen (jf. innspill fra
prosjektdeltakerne)
Vår forståelse av utfordringene
 Blindspor: Har vi felles forståelse av utfordringene?
 Det virker som at alle erkjenner at kommunen har utfordringer i møtet med
barn og unge med særlige behov. Det er store utfordringer innenfor noen
tjenesteområder/ brukergrupper. Selv om mange rutiner er på plass, kan
mange utfordringer adresseres til organisering, økonomi og myndighet.
Vår evne til å finne løsninger
 Ser vi for oss hvordan det kan bli bedre?
 Har vi god nok kjennskap til å kunne tenke helhetlig og hva som er en god
organisering for de ulike tjenester?
 Ser vi hvordan vi kan endre arbeidsmåte uten å snakke om feil ting på feil
sted med feil folk?
 En fallgruve hvis vi ikke ser muligheter utover egen tjenestes organisering pr
i dag.
 Det kan være en utfordring at arbeidet blir for komplisert og omfattende, og
derfor ikke gjennomførbart.
 Prosjektgruppens evne til å finne gode løsninger kan være avhengig av
evnen til å frigjøre seg fra «ordinære/historiske begrensninger». Det er derfor
ønskelig å søke hjelp til «inspirasjon». Eirik undersøker dette med NNL.
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Brukerperspektivet
 Lett å miste perspektiv på hvem vi gjør endringer for
 Det er en utfordring å bevare brukerperspektivet framfor den enkelte
tjenestes perspektiv.
 Målgruppen ”barn og unge med særlige behov” blir en stor ”masse”. Den
omfatter barn og unge med lærevansker, adferdsvansker, helse/funksjonsvansker, omsorgssvikt osv. og spenner i prinsippet fra 0-20 år.
 Det må gjøres avgrensninger i det videre arbeidet, slik at målgruppen står
frem med størst mulig tydelighet. Oversikten «Hvem er disse barna» må
oppdateres.
 Prosjektgruppen får en «innføring» i tankegangen som preger
tjenestetilbudet i Familiesentrene gjennom en «ekskursjon» til Rønvik
Familiesenter i neste møte. Bjørg og Marit tar ansvar for opplegget der.
Lovverk/ taushetsplikt
 Ser vi for oss hvordan vi kan jobbe lovlydig og systemoverskridende?
 Holde oss innenfor gjeldende lovverk
 Prosjektgruppen ser for seg at så lenge brukerfokuset står fremst vil vi ikke
oppleve begrensninger mht. lovverket i prosessen.
 Veilederen fra KS «Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for
barn - ungdom – familier» legges ut på prosjektområdet
Samspillet med praksisfeltet
 Har vi tilstrekkelig fokus på erfaringer i de ulike instanser/tjenester i
prosessen? Hvordan sikre slike innspill? (prosessen blir en praksisfjern,
akademisk øvelse…)
 Meget sterke føringer fra prosjekteier
 Løsninger eller løsningsprosesser kvalitetssikres ikke (nye rutiner  like
sårbart…)
 Et godt samspill med praksisfeltet er viktig av flere grunner.
Prosjektdeltakerne tar derfor ansvar for at egne fagmiljø «kobles på»
underveis i prosjektet. Prosjektleder kan bidra med informasjon inn i de ulike
fora, også i personalmøter/ -samlinger.
Tid og ressurser
 En utfordring er å ha tid til å sette seg skikkelig inn i arbeidet, og å være
forberedt.
 Holde drivet kommende halvår.
 Prosjektdeltakerne opplever ikke at ledelsen legger begrensninger på
tidsbruken. Tid til prosjektet «konkurrerer» med den daglige driften.
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2. Møte med Ingrid Skjesol Bulling den 25. januar
 Ingrid Skjesol Bulling har skrevet masteroppgaven «Barnet er helt» som
ligger ute på prosjektområdet. Hun kommer til Bodø bl.a. for å ta en prat med
oss i prosjektet.
 Jeg ber de av prosjektdeltakerne som har interesse av/ anledning å delta på
møtet om å gi tilbakemelding. Sett i tilfelle av fredag 25/1 etter lunsj.
Møteinnkalling kommer.
3. Plan for kommunikasjon er utarbeidet
 Sjekk ut dokumentet som ligger på prosjektområdet, gi tilbakemeldinger hvis
dere har.
4. Til neste gang («lekse»)
 Oversikten «Hvem er disse barna» oppdateres. Følgende ansvarsforhold
foreslås (andre må gjerne bidra):
Barnehagesektoren:
Barneverntjenesten:
Støttekontakt og privatavlastning:
Vedtak fra Tildelingskontoret:
Fysioterapi/ergoterapi:
Skolen:
BUP:


Lise
Mary
Sissel
Karin
Grete
Tarald/ Terje/ Ståle
Berit

Neste møte er heldagsmøte. Vi møtes kl. 8.15 på Rønvik familiesenter:
https://maps.google.no/maps?hl=no&ll=67.295174,14.407244&spn=0.00108
3,0.005262&t=h&z=18
Vi drar til Skagen hotell ca. kl. 10.00.

Referent: Eirik Lie
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