
Hovedmål Tenk Sammen
Gravide, barn, unge og familier som trenger hjelp blir

oppdaget tidlig og får helhetlig oppfølging

uavhengig av om utfordringene gjelder lærevansker,

psykisk eller fysisk helse, familiesituasjon eller annet.

Mål for Kunnskap, barn og unge
Alle barn og unge skal sikres en god oppvekst, og gis

likeverdige muligheter til å gjennomføre det

videregående opplæringsløpet

Hvor i arbeidet er
arbeidsgruppene nå?

En overordnet kartlegging av

kommunens organisering, tjenester

og tiltak rettet mot målgruppen

En kartlegging av familiers reise

gjennom tjenestene med

Tjenestedesign som metode

Har hatt ansvar for kartleggingsarbeidet

og for å utarbeide forslag til ny

samhandlingsmodell. Kartleggingen har

foregått i tre faser:

1.

2.

ARBEIDSGRUPPEN 

OVERSIKT OG STRUKTUR

Gruppe 2a har jobbet med

samhandlingsveiledere og

rutiner for samhandling på

individnivå. 

Gruppe 2b har arbeidet med

hvordan et enhetlig tilbud for

brukeren og en "dør inn" vil se ut,

organisatorisk og strukturelt.

3. En kartleggingsundersøkelse av

de universelle arenaene,

familiesenter, barnehage og skole.

I arbeidet med å utarbeide skisse til

samhandlingsmodell ble

arbeidsgruppen delt i to:
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uavhengig av om utfordringene gjelder lærevansker,

psykisk eller fysisk helse, familiesituasjon eller annet.

Mål for Kunnskap, barn og unge
Alle barn og unge skal sikres en god oppvekst, og gis

likeverdige muligheter til å gjennomføre det

videregående opplæringsløpet

Hvor i arbeidet er
arbeidsgruppene nå?

Gruppen skal sikre at brukerperspektivet

ivaretas i utforming, implementering og

evaluering av ny samhandlingsmodell. 

 I 2021 har vi holdt på med følgende

aktiviteter:

• En stor digital borgerundersøkelsen

der 833 foreldre fra hele Sandefjord

deltok (rapporten ligger både

kommunens eksterne og interne sider).

ARBEIDSGRUPPEN FOR

BORGERMEDVIRKNING

Medvirkning fra elevrådene

ved barne- og ungdomsskoler.

Noe forsinket grunnet

Korona.

Fokusgruppe med foreldre og

representanter fra ulike

kommunale og frivillig

grupper med tema «Hvordan

kan tjenester for barn og unge

bli bedre på å samhandle

rundt barn som trenger

oppfølging?» Holdes i januar.

Enkeltsamtaler med foreldre,

familier og ungdommer vi

tenker det er spesielt viktig å

passe på at vi hører 



Hovedmål Tenk Sammen
Gravide, barn, unge og familier som trenger

hjelp blir oppdaget tidlig og får helhetlig

oppfølging uavhengig av om utfordringene

gjelder lærevansker, psykisk eller fysisk

helse, familiesituasjon eller annet.

Mål for Kunnskap, barn og

unge
Alle barn og unge skal sikres en god

oppvekst, og gis likeverdige muligheter til å

gjennomføre det videregående

opplæringsløpet

Hvor i arbeidet er
arbeidsgruppene nå?

Bygget opp og etablert interne og

eksterne nettsider 

Planlagt, produsert og publisert ulike

innslag til sidene som f.eks:

Gruppen har hatt ansvar for å informere

kommunen og innbyggere om

fremdriften i prosjektet og lage innslag

som motiverer til styrket samhandling

blant kommunens ansatte. 

I 2021 har vi holdt på med følgende

aktiviteter:

ARBEIDSGRUPPEN FOR 

KOMMUNIKASJON OG MOTIVASJON
Laget  presentasjoner, som

f.eks. i folkhelsenettverket

Publisert oppdateringer av

sidene etter ønske fra ulike

enheter

Etablert forum for private

barnehager og produsert

informajonsmateriell til dem 

Laget nyheter til innsiden

Redigert filmer fra KBU til

digitale spalter

Laget og sendt ut Bli-kjent

oppgaver til alle enheter

Vi går nå inn i ny fase av
prosjektet . 

Arbeidsgruppen løses opp i
formen som har  
vært, gruppen fortsetter som en
referansegruppe, enkelte har
ansvar for drift av de ulike
nettsidene og forumet for
private barnehager. 

Det jobbes med å etablere en
Tenk sammen side hvor alt som
er nødvendig for å tenke og
arbeide godt sammen for barn og
unge vil bli tilgjengeliggjort


