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HVA SKJER I TJENESTEOMRÅDENE?

Hensikten er å få en oversikt over ulike tiltak, 
knytte tiltak sammen og se muligheter for sam-
menhenger og samarbeid på tvers av fag. Tiltak 
som er samordnet og helhetlige vil da oppleves 
mer målrettede og effektive.
 
Utgangspunktet skal være et barnesyn som 
bygger opp under utsagnet “Alle vil hvis de 
kan”. Våre tiltak og vårt arbeid skal legge til 
rette for at barn kan mestre ulike situasjoner 
og utfordringer.

Tiltak for barn og unge krever innsats på ulike 
nivå ut fra differensierte behov. Vi har valgt å 
illustrere dette gjennom å bruke en tredeling 
av tiltakene, slik at de er inndelt i “For alle”, “For 
noen” og “For få”. Noen av tiltakene vil overlappe 
hverandre og dermed være tilgjengelige for flere 
grupper. Som illustrasjonen på neste side viser, 

så skal disse tiltakene sammen med vår verdi-
plattform utgjøre den helhetlige planen, som 
igjen skal føre til at vi når målet vårt.

Planen gjelder for  perioden 2017–2021. 
 
Tiltak som beskrives i del II arbeides med konti-
nuerlig, og skal evalueres og revideres årlig. Før-
ste evaluering og revidering vil være våren 2018. 

Tiltak som legges inn i tilknytning til satsingsom-
rådene forutsettes dekket innenfor tjenesteområ-
denes budsjettrammer.

I denne delen av planen beskrives 
konkrete tiltak som er etablert eller er 

under planlegging eller gjennomføring 
i de ulike tjenesteområdene.. 
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1. FOR ALLE 
På dette nivået beskriver vi tiltak for alle barn og unge, 

som har som formål å være forebyggende eller helsefrem-
mende. Nivået omfatter tiltak innen samtlige tjenesteområder. 

Alle barn og unge bør i utgangspunktet være inkludert i tiltak som  
gjelder for alle. Det bør legges til rette for trygghet, mestring og sosialt fellesskap i gode relasjoner.

2. FOR NOEN
Tiltakene er mer målrettet enn de forebyggende/helsefremmende, og de retter seg mot grupper som 
har økt risiko for å utvikle vansker eller allerede har begynnende vansker. Utfordringer som oppdages 
tidlig, og som det blir tatt tak i, gir større sannsynlighet for positiv utvikling. Tilrettelegging og oppføl-
ging bør gjøre flest mulig i stand til å ta del i tilbud på nivå 1: For alle. 
 
3. FOR NOEN FÅ
Særskilte tiltak som innebærer målrettet innsats mot enkeltpersoner eller grupper med spesielle ut-
fordringer. Når det settes inn tiltak, er hensikten å bidra til at barn og unge får en best mulig utvikling 
ut fra sine forutsetninger. Utfordringer kan være personlige eller tilknyttet levekår. 

FOR ALLE  
FOR NOEN
FOR FÅ
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Hvis de ser bare Hvis de ser bare 
funksjons- funksjons- 
hemmingen og ikke hemmingen og ikke 
mennesket, hvem av mennesket, hvem av 
oss er da funksjons- oss er da funksjons- 
hemmet?hemmet?
                         (Helen Keller)                         (Helen Keller)

- ALLE VIL HVIS DE KAN

Figur: Tiltak og verdiplattform
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UTFORDRINGER I DEN GRØNNE LANDSBYEN



- ALLE VIL HVIS DE KAN

7

UTFORDRINGER I DEN GRØNNE LANDSBYEN



“ Barn har rett til å si 
sin mening i alt som 

vedrører det, og barnets 
meninger skal tillegges 

vekt. 
 

FNs barnekonvensjon 
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1) Medvirkning. 
Barn og unge skal oppleve at de er betydnings-
fulle og blir tatt på alvor. Ansatte skal legge til 
rette slik at barn og unge blir gitt ansvar og får 
reell mulighet til medvirkning i hverdag. 
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1) MEDVIRKNING - FOR ALLE
TILTAK AVDELING /ANSVAR STATUS 2019/20

1)    “Åpen dør”/lavterskeltjeneste på helsestasjon og i skolehelsetjenesten,  
       til og med videregående skole.

Helsetjenester for barn Etablert

2)   Systemer og rutiner for å ivareta barnets stemme før skolealder . 
       Gjennomføre barnesamtaler med skolestarteren (jf. veileder  
       “Overgang barnehage-skole”). 

Barnehage Etablert

3)   Brukerundersøkelse: 
       • Kulturskolen. 
       • Barnehage. 
       • Helsestasjon. 
       • Skolefritidsordningen.

 
Kulturskolen 
Barnehage 
Fagkoordinator barn/unge 
Fagkoordinator barn/unge

Etablert

4)   Elevråd og Barn og unges kommunestyre (BUK) 
       • Øke samfunnsperspektivet. 
       • Årlig barne- og ungdomskonferanse. 
       • Representanter til UFT (Ungdommens fylkesting).
       • Etablere Ungdomsråd.

 
Fagkoordinator barn/unge 
Fagkoordinator barn/unge 
Fagkoordinator barn/unge 
Politisk sekretariat

 
Etablert 
Etablert 
Etablert 
Nytt tiltak

5)   Elevundersøkelsen, blant annet med tema elevmedvirkning.  
       En egen undersøkelse for 1.-4. trinn, nasjonalt for 5.-10. trinn. 

Skole Etablert

6)   UngData-undersøkelse gjennomført våren 2019. 
       • Ungdom presentert tall på ungdomskonferanse i mai.
       • Ungdom presentere på sine skoler.
       • Det lages plan for videre oppfølging.

SLT-koordinator 
Fritid 
Skole 
Fagkoordinator barn/unge

Etablert 
Høst 2019 
Høst 2019

7)   Digitale plattformer for medvirkning.  
       • U59, Facebook. 
       • Oppdatering av “Mitt barn”.

Fritid 
SLT-koordinator 
Fagkoordinator barn/unge

 
Etablert 
Under utvikling

8)   U59-demokratiet. Dialog med ungdom om ideer og ønsker for 
       hva som skal skje.

Fritid Etablert

1) MEDVIRKNING - FOR NOEN
TILTAK AVDELING /ANSVAR STATUS 2019/20

9)   “Aktiv fritid for alle”-prosjekt. Fritidsaktiviteter og samtaler med barn  
       og foreldre om fritidstilbud.

Fritid 
NAV 
SLT-koordinator

Videreføres

10)  Friplasser i kulturskolen. Kulturskolen og NAV Etablert
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1) MEDVIRKNING - FOR NOEN FÅ
TILTAK AVDELING /ANSVAR STATUS 2019/20

11)  Økt bevissthet rundt inkluderende praksis i barnehage, kulturskole  
        og grunnskole med vekt på mestring, utvikling og læring. 
       • Aksjonsforskning i Goa skole og Viste barnehage.

Barnehage 
Kulturskole og grunnskole
Styrka barnehage  
PPT, skole

Etablert 
 
Nytt tiltak

12)  Medvirkning i utarbeidelse av tiltaksplan.  
        Rutiner for ansvarsoppgaver er utarbeidet.

Primærkontakt RAS Revideres

13)   “Ungdomsoppfølging”/ungdomsstraff: Utforme ungdomsplan med  
         vilkår som hver enkelt skal følge opp.

Barnevern 
Konfliktråd/påtale  
SLT-koordinator

Etablert

14)  Flexid - ungdomskurs.
        Sertifisering av ungdom som kursholdere.

SLT-koordinator 
Fritid

Nytt tiltak

15)  Barnets stemme skal være synlig i: 
         •  IUP (individuell utviklingsplan)/IOP (individuell opplæringsplan).
         •  IP (individuell plan).
         •  Vedtak etter ulike lovverk.
         •  Evaluering av tiltak.
         •  Sakkyndig vurdering.
         •  Pedagogisk analyse ved kartlegging.

Alle Etablert
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2) Trygge og  
kompetente voksne. 
Å være trygg og kompetent voksen innebærer 
at du kan se og lese barn, hvor de er og hva de 
trenger. Voksne må ha kompetanse og evne til å  
bygge relasjoner og skape trygghet og tillit hos 
barn og unge, for å bidra til at det lages gode  
oppvekstvilkår. Den voksne har ansvar for  
relasjonen til barnet.

“ Det beste vi kan 
gi barna våre er en 

positiv og stabil vok-
senrelasjon innenfor 
rammen av et hjem. 

 

Magne Raundalen, psykolog
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2) TRYGGE OG KOMPETENTE VOKSNE - FOR ALLE
TILTAK AVDELING /ANSVAR STATUS 2019/20

1)   Foreldre med barn fra 0 til 6 måneder får tilbud om ”Baby-DUÅ”,  
       eventuelt andre barselgrupper.

Helsetjenester for barn Etablert

2)    Forebyggende tiltak mot krenkelser, vold og overgrep. Barnehage / Barnevern Etablert

3)    Foreldrestøttende tiltak. 
       • Kartlegge behov.
       • Utforming. 
       • Organisering.

Oppvekst / Kultur 
Helse og velferd / NAV Gjennomført 

Nytt tiltak 
Nytt tiltak

4)   Barn som pårørende. 
       • Felles rutiner.

Helsestasjonens familiteam Etablert

5)    Musikkgrupper i barnehagen. Kulturskolen Etablert

6)   ” Tidlig sett”. Observasjon og kartlegging i forhold til individuelle behov  
       og systemarbeid i barnehagen.

Barnehage / PPT  
Helsetjenester for barn 
Barnevern

Ny ordning etableres  
i 2020

7)   Øke kompetanse og samarbeid gjennom tverrfaglige møter/fagdager 
       mellom ulike instanser innen tjenesteområder som arbeider med barn  
       og unge. 
        • BTI.  
        • Rydde i tverrfaglige møtearenaer og rutiner.
        • Nettportal BTI.
        • Felles kompetanseplan.
        • Felles fagdager mellom helsestasjon og barnevern.
        • Tverrfaglig fagfora.
        • Barn- og unge-møtet.
        • Samhandlingsprosjekt Helse Stavanger/BUP.

Fagkoordinator 
Alle som arbeider med barn 
fra 0-10 år i kommunen

 
 
 
Videreutvikles
Videreutvikles 
Videreutvikles 
Nytt tiltak 
Etablert 
Nytt tiltak 
Etablert 
Nytt tiltak

8)  Kommunal satsing ”Være Sammen Randaberg”.
        • Se ”Være Sammen Randaberg” og Respekt-programmet i  
          sammenheng.
        • Gjøre bruk av utdannede veiledere.

Alle som arbeider med barn 
fra 0-10 år i kommunen

 
Etablert 
 
Etablert

9)  Individuell undervisning og gruppeundervisning.
        • Kulturskolen bygger relasjoner, skaper utvkling og trygghet. 

Kulturskolen ved  
fagpedagoger

Etablert

10)  Informasjon til barn i skolen i forhold til vold, overgrep, psykisk  
        helse og rus (for 4. og 8. klasse), vold og overgrep (3. klasse).

Barnevern 
Helsetjenester for barn

Etableres

11)  Barnevernet skal tilby seg å komme på foreldremøter og personal- 
        møter til  tverrfaglige instanser for å gi informasjon om meldeplikt,  
        ulike tema osv.

Barneverntjenesten Etablert

12)  Natteravnene i Randaberg
         • Synlige i nærmiljøet.
         • Rekruttere.

SLT-koordinator 
FAU
Skole

Etablert
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TILTAK AVDELING /ANSVAR STATUS 2019/20

13)  Randaberg kommune skal arrangere fagdager høst: 
         • ATV (Alternativ Til Vold). 
         • Være sammen. 
         • BTI.
         • SMISO.

SLT-koordinator   
Fagkoordinator barn/unge
Leder styrket bhg.tilbud
Barneverntjenesten

Etablert

14)  Kompetanseheving av frivillige. Fritid  
Oppvekst  
NAV  
Frivillige organisasjoner

Etablert, men utvikles  
kontinuerlig

2) TRYGGE OG KOMPETENTE VOKSNE - FOR NOEN
TILTAK AVDELING /ANSVAR STATUS 2019/20

15)  PPT tilbyr systemveiledning til barnehager og skoler, blant annet  
        ved bruk av pedagogisk analyse.

PPT Etablert

16)  Kommunen skal tilby foreldreveiledningskurs til  flerspråklige foreldre. 
        Høsten 2018 til arabiske foreldre. 

Helsetjenester for barn 
Styrket barnehage

Etablert 

17) Veiledningstiltak tilpasset foreldre og barns behov.
       • Vurdere eksisterende tiltak.
       • Utvikle kompetanse hos helsestasjone: COS og ”Bedre sammen”.
       • Utvikle lavterskeltilbud.

Helsetjenester barn/unge
Barnevern
Fagkoordinator barn/unge

Under utvikling

18)  Kompetansehevingskurs for ansatte i forhold til flerspråklige.  
        To ganger per år.

Integreringsforum Etablert

19)  Tverrfaglige nettverk for sosiallærere, SLT og fagkoordinator barn  
        og unge.

Oppvekst Etablert

20)  Musikkterapi. Tilbud til barn og unge i barnehage, skole/ATO-avdeling. Kulturskolen ved  
musikkterapeut

Etablert

13



2) TRYGGE OG KOMPETENTE VOKSNE - FOR NOEN FÅ
TILTAK AVDELING /ANSVAR STATUS 2019/20

21)  Familieprosjekt “Gode vanar for livet”. Grupper for familier som har  
        barn med overvekt.

Helsetjenester for barn
Fysioterapeut

Etablert

22) “Skolefraværsteam”. Prosjekt med Læringsmiljøsenteret, UiS. Skole i samarbeid med 
andre tjenester

Nytt tiltak

23)  Konsultasjonsteam mot vold og seksuelle overgrep.  
        Syv samlinger hvert år.

Barnevern 
SLT-koordinator

Etablert
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- GODE VANER!
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3) Gode overganger. 
Gjennom livet vil alle oppleve overganger mellom 
livsfaser og livssituasjoner, og mellom institusjon-
er (barnehage, skole, helsebolig osv.). Overgang-
er må oppleves trygge, forutsigbare og tilpasset 
den enkelte barn og unge sine behov. Det er vårt 
ansvar å legge til rette for gode overganger, og 
å ha fokus på de utfordringer dette innebærer. 
Overganger må ses i et vidt perspektiv på flere 
nivå. En god overgang bygges på tydelig og klar 
ansvarsfordeling mellom alle involverte, kunnskap 
om hverandre sine ansvarsområder, samt de indi-
viduelle  behov som barnet og den unge har.

16



3) GODE OVERGANGER - FOR ALLE
TILTAK AVDELING /ANSVAR STATUS 2019/20

1)   Fra mors liv til fødsel: Rutiner for å fange opp risikofaktorer, de sårbare  
      gravide. Koble sammen faginstanser etter behov (for ekssempel   
      barneverntjenesten, helsesøster, fastlege og DPS).

Helsetjenester for barn 
Jordmortjenesten

Etablert

2)   Veileder “Overgang hjem- barnehage”. Utarbeide rutiner i samråd med  
       helsestasjonen, barnevernet, PPT, for gode prosesser i overgangen.

Barnehagen Etablert

3)   “Veileder for overgang barnehage/skole”.  Barnehage 
Skole 

Etablert

4)   Forberede overgang til videregående skole:
       - Rådgivningstjeneste.
       - Hospitering.
       - Individuell veiledning.

Skole Etablert

5)   Syvende trinn inviteres til en kveld på U59 før sommeren. (U59 =åpent 
       fritidstilbud for ungdomstrinnet). Trygg møteplass for alle.

Fritid Etablert

6)   Systemmøter mellom Randaberg kommune og Randberg videre- 
       gående skole.

Politi
SLT-koordinator 
Ungdomsteam i barnevern
Skolehelsetjeneste

Etablert

3) GODE OVERGANGER - FOR NOEN
TILTAK AVDELING /ANSVAR STATUS 2019/20

7)   Introbasen, språkopplæring for nytilflyttede flerspråklige elever. Skole Etablert

8)   Individuell oppfølging i overgang ungdomsskole-videregående. Skole Etablert

9)  Samtalegrupper for barn og unge:
       • “Barn som pårørende”.         
       • Barn med to adresser.

Helsestasjonens  
familieteam 
Skolehelsesøster

Etablert 

10)  Tiltak for lavinntektstfamilier:
         • Kartlegging av behov.
         • Dekning av kontingentavgift for en frititdsaktivitet,  barn/unge.
         • Samarbeid med Fritid og frivillige rundt ulike tiltak.

NAV, alle veiledere og  
familiekonsulent

Etablert

11) Flexid-grupper for krysskulturell ungdom. SLT-koordinator 
Fritid 
Skole 
PPT

Etablert
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3) GODE OVERGANGER - FOR NOEN FÅ
TILTAK AVDELING /ANSVAR STATUS 2019/20

12)  Etablere bedre overgang mellom skole og avlastning. 
        Skolefritidstilbud til unge fra 8. klasse.

Skole 
RAS

Etablert 
Videreutvikles

13)  “Glidelåsen” - prosjekt for overgang grunnskole og vg. skole. 
        Los-stilling (treårig prosjekt).

Skole 
SLT-koordinator

Etablert 
Nytt tiltak

14)  Overgang til egen bolig. Oppdatere rutiner og etablere kartleggings- 
        verktøy, jf. ”Aktiv omsorg 2030”.

Rehabiliteringskoordinator Etablert

15)  Samarbeidsrutiner med konfliktrådet i forhold til ungdomsoppfølging. Barnevern 
SLT-koordinator

Etablert

16) PP-rådgiver i barnehage følger med i overgang til 1. klasse for barn/ 
       elever med omfattende vansker.

PPT Nytt tiltak

EN GOD PLAN (DEL 2)
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4) Trygge og  
inkluderende miljø. 
En oppvekst i Randaberg innebærer korte fysis-
ke avstander og en oversiktlig kommune, som 
skal gi trygghet og inkludering på alle plan.  
Ulike møteplasser og nettverk må forebygge 
utenforskap og sosiale ulikheter, og bidra til et 
godt oppvekstmiljø for alle. Dette handler både 
om det fysiske miljøet og det psykososiale mil-
jøet. Som ansatte skal vi legge til rette for at 
kommunale tiltak - og tiltak i samarbeid med 
frivillige lag/organisasjoner - fremmer trygghet 
og inkludering for alle barn og unge.
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4) TRYGGE OG INKLUDERENDE MILJØ - FOR ALLE
TILTAK AVDELING /ANSVAR STATUS 2019/20

1)   Nettverksbyggende barselgrupper, ”Baby-duå”. Helsetjenester for barn Etablert

2)   SMISO-undervisning på barnetrinnet. Helsetjenester for barn 
Skole

Etablert 

3)   “Barnas grønne dag”. 
       Felles miljødag skole/barnehage.

Barnehage / Helselaget 
Skole / barnehage /Clean 
Shores / Jæren friluftsråd

Etablert
Etablert

4)   Trivselsledere, friminuttstiltak. Skole Etablert

5)   Prosjekt: ”Alle for en” (AF 1,Grødem). Tiltak for inkluderende miljø. Skole Etablert

6)   Ukeplan med uketema og sosiale mål for hver uke. Grødem skole 
Goa skole

Etablert
Utvikles

7)   Felles skoleball for ungdomstrinnet i hele kommunen. Fritid 
Skole

Etablert

8)   Natteravngrupper på alle skolene. SLT-koordinator 
FAU 
Skole

Etablert

9)  Sikre sommerferieaktiviteter for barn i nærmiljøet. 
        • Ferieklubb på Vistnestunet, 1.-4. klasse.
        • Ferieaktiviteter 5.-10. klasse.
        • Samarbeid med eksterne aktører. 

Fritid  
SLT-koordinator

Etablert

10)  U59 -fritidsklubb (gratis) Fritid Etablert

11)  Tilbud om deltakelse i konserter og arrangementer. Kulturskolen Etablert

12) Flerkulturell møteplass i kulturskolen. Kulturarena for barn, ungdom 
       og foresatte.

Kulturskolen Etablert

13) Småjobbsentralen. Kultur Etablert

14)  Samarbeid i forhold til LAN:
        • Bygdelan.
     

Fritid  
SLT-koordinator / Politi  
Samarbeid med arrangør

Etablert

15)  Politiråd som sikrer systematisk informasjon om kriminalitetsbildet i  
        kommunen. Møtes to ganger per år. 
        Kvitsøy inkluderes i politirådet i Randaberg.

Ordfører / Rådmann 
Politi / Oppvekstsjef 
SLT-koordinator

Etablert

Nytt tiltak

16) Operativ SLT-gruppe.
       • Ivareta kriminalitetsforebyggende overblikk (hver 14. dag/ 3 uker).

SLT-koordinator
Politi 
Ungdomsteam

Etablert

17) ”Delbart?” - et undervisningsopplegg for ungdomskoleelever for å  
       forebygge deling av seksualiserte bilder. Ungdom og foresatte.  
       Gjennomføres på alle skolene. 

Politi 
SLT-koordinator

Nytt tiltak

EN GOD PLAN (DEL 2)
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4) TRYGGE OG INKLUDERENDE MILJØ - FOR NOEN
TILTAK AVDELING /ANSVAR STATUS 2019/20

18)  Flerspråklig veilederteam. Barnehage Etablert

19)  Sosiallærere på alle skolene. Skole Etablert

20)  Rutiner og prosedyre for skolefravær. Skole
PPT
Helsetjenester for barn

Videreføres

21)  Tilby kurs og veiledning i hvordan inkludere barn med utfordringer  
        i barnehage og skole.

PPT Etablert

4) TRYGGE OG INKLUDERENDE MILJØ - FOR NOEN FÅ
TILTAK AVDELING /ANSVAR STATUS 2019/20

22)  “Kjør for livet”-prosjekt for barn/unge som opplever spesielle  
        utfordringer.
        • Mitt Randaberg-tilbud til 4.-5. klassinger etter skoletid.

Skole  
Barnevern 
SLT-koordinator

Etablert

23)  Ungdomsteam. Veilede og motivere, tilrettelegge for enkeltungdom. Barnevern Evalueres

24)  Alternativ til vold. Øke kompetansen hos ansatte i forhold til  
        henvisning, oppfølging av både barn og voksne.

Alle 
Barnevern

Etablert

25)  Kvinnehelsesamtale for jenter under 18 år for å motvirke: 
        • Omskjæring. 
        • Tvangsekteskap.

Jordmor
Flyktninghelsetjenesten

Etablert

26)  Fritidskontakter:
        • Rekruttere flere.
        • Sikre rutiner for samarbeid og organisering.

Tjenestekontoret
Barnevern
Fritid

Etablert

27) Ta i bruk teknologi, som applikasjoner og mobile løsninger, som  
       fremmer mobiltitet, selvstendighet, frihet og som kan fremme  
       mestring og deltakelse på ulike arenaer.  

Alle Fortløpende
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- EN GOD MØTEPLASS!



RANDABERG KOMMUNE
Postboks 40, 4096 Randaberg 

 
TLF. 51 41 41 00

www.randaberg.kommune.no
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