Tilbud om deltakelse i et kommunalt tidlig innsats-program
«Jeg datt ut av videregående allerede i barnehagen» (Marius)
Er du bekymret for et barn, men er usikker på hva du skal se etter, hvordan du bør samtale med
barn og foreldre og hva du skal gjøre med bekymringen din?
Vi tilbyr nå kommuner opplæring og veiledning i hvordan man på et tidlig tidspunkt kan oppdage
og identifisere barn som vokser opp i ulike omsorgssviktsituasjoner, og hvordan man via
praksisnær kunnskap, økt handlingskompetanse og tverrfaglig samarbeid kan hjelpe disse barna
og familiene.
Programmet «Barn i rusfamilier» er utviklet hos Kompetansesenter rus - region Sør (Korus - Sør),
Borgestadklinikken og gjennomføres nå i flere regioner i landet.
Målsetting for programmet:
Heve kompetansen om tidlig innsats blant ansatte som kommer i kontakt med barn og unge som lever i
familier med belastende rusmiddelbruk, og i andre risikoutsatte livs- og familiesituasjoner.
Målgruppe:
Ansatte i barnehager, barneskoler, SFO, helsestasjon, barnevern og PP- tjenesten.
Vi vektlegger tverrfaglig samhandling, så det er en forutsetning for deltakelse at nevnte målgrupper er
representert.
Andre kommunale instanser kan også delta er f.eks: Ruskonsulent, SLT-koordinator,
folkehelsekoordinator, fritidsleder/klubbleder og ungdomsteam i NAV.

Vi tilbyr:
 Fire dagers opplæring gjennom to samlinger av to dager, med aktuelle temaer og dyktige og
inspirerende foredragsholdere. Opplæringen gjennomføres våren 2018. Sted er avhengig av
hvilke kommuner som deltar.
 To dagers samling for ledere og ressursgrupper i deltagende kommuner med tema spredning og
implementering, våren 2018.
 Verktøy, hjelpemidler og tips til hvordan du går fra bekymring til handling. For eksempel hvordan
du kan gjennomføre den nødvendige samtalen med foresatte, eller ha en samtale med barn du
er bekymret for.
 Veiledning og materiell (blant annet filmer, case, Power Point presentasjon m/notathefte,
nettressurser og ideer fra tidligere deltakende kommuner) i hvordan nøkkelpersoner kan
videreformidle kunnskap til egne kolleger og utvikle rutiner i egen virksomhet.
 3- 4 veiledningsbesøk i kommunen i løpet av prosjektperioden.
 Invitasjon til årlige samlinger for nøkkelpersoner som har deltatt i prosjektet. En slik langvarig
oppfølging med muligheter for faglig påfyll anses som et viktig element i
implementeringsarbeidet.
 En kommunal kompetansekartlegging med anbefalinger til videre arbeid.
Dere forplikter dere til:
 Forankre prosjektet i kommunens ledelse, slik at riktige personer får anledning til å delta.
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Sette av tid til felles opplæringsdager for barnehager, skoler, SFO, barnevern og andre relevante
kommunale instanser.
Sikre at minst to nøkkelpersoner deltar fra hver arbeidsplass.
Finne egnede personer som ser viktigheten av tidlig innsats, og som vil bidra i en ressursgruppe
og ha et særlig ansvar for implementering på den enkelte arbeidsplass.
Dekke egne reiseutgifter. Vi dekker kurs- og oppholdsutgiftene!

Hvorfor kommunen bør være med:
 Erfaringer viser at vi venter for lenge med å erkjenne at barn har problemer. Vi venter for lenge
med å ta opp problemer med kolleger og/eller kontakte andre relevante tjenester.
 Det er bedre å forebygge barn enn å reparere voksne, både humant og økonomisk.
 Forebygging og samarbeid er forankret i en rekke lovverk (for eksempel: barnevernsloven,
barnehageloven, opplæringsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, alkoholloven,
kommunehelsetjenesteloven), planer og reformer.
 Erfaringer fra programgjennomføringen viser at deltakerne får en større trygghet og øker sin
handlingskompetanse i å se og gjøre noe for barn som lever i risikofylte omsorgssituasjoner (jf
evaluering fra SIRUS 2009 og Telemarksforskning 2013)
 Skal vi lykkes med forebyggende arbeid, er det viktig med et godt tverrfaglig og tverretatlig
samarbeid. Prosjektet viser at kunnskap om hverandres arbeidsfelt, et navn og et ansikt, bidrar til
at det er lettere å komme med en bekymring eller be om råd fra andre instanser.
 Programmet vil være et viktig bidrag i det forebyggende arbeidet for barn og unge.
 Temaene i programmet er tilpasset ulike kommunale samarbeidsmodeller - blant annet Bedre
Tverrfaglig Innsats (BTI).
Gjennomføring:
Denne våren (2017) velges prosjektkommuner ut etter søknad. Deltakelse er begrenset. Rett etter
søknadsfristens utløp tar vi kontakt med kommunene for å avklare oppstartsmøte (som gjennomføres
innen september 2017) og videre forløp. Gjennomføring av opplæring blir i 2018, med samlinger i januar
og mars (for alle deltakerne), og en samling i april/mai (for ressursgruppen). Oppfølging og
implementering etter samlingene skjer etter avtale med hver enkelt kommune.

Søknadsfrist 06.april 2017 på vedlagte søknadsskjema

Se også:
http://www.korus-sor.no/barn/ for mer informasjon, og følg oss gjerne på
www.facebook.com/barnirusfamilier
For spørsmål, kontakt leder for programmet:
Hilde Jeanette Løberg
Telefon:908 39 055 hilde.jeanette.loberg@borgestadklinikken.no
Vennlig hilsen

Anne - Cathrine Utsigt, leder
Korus- Sør, Borgestadklinikken

