
BTI Fagdag

6.10.21



Fagdag BTI modellen 6.10.21

• Kl. 13.00 Velkommen v/ prosjektleder

• Kl. 13.10 -14.10 Korus sør v/ Merete Haugen – om BTI

• Kl. 14.10 -14.20 Pause

• Kl. 14.20 – 15.00  Annemarte M. Bekkevold, seksjonsleder Barnehage – erfaring fra bruk av 
BTI i Færder

• Kl. 15.00 -15.10 pause

• Kl. 15.10 -15.45 Gruppearbeid, vi tar utgangspunkt I tjenestereisene og kobler disse opp
mot BTI modellen

• Kl. 15.45 -16.00 oppsummering

• Målgruppe,  arbeidsgruppene og prosjektgruppen



En liten oppvarming

Hvor godt kjenner du til BTI modellen ?



Målgruppen vår: 

Gravide og familier med barn og unge 
fra 0 – 18 år med behov for utvidet 
hjelp, støtte og oppmerksomhet i 
korte eller lengre perioder i livet.



Hva er Tenk Sammen!



Mandatet

Overordnede strategier, 

planer og prosedyrer som 

støtter oppunder 

tverrfaglig samarbeid

Tjenesteoversikter, 

tverrfaglige møteplasser 

hvor vi kan sikre 

identifikasjon og 

oppfølging av barn og 

ungdom

Metoder, prosedyrer og 

opplæring i 

identifiseringen av barn 

og ungdom som trenger 

hjelp og tiltaksarbeid.

Kommuneplan, strategier, 

handlingsplaner

Planer, tverrfaglige 

møtesteder

Sammenfjordkassa’



BTI Modellen

Merete Haugen, spesialrådgiver
Korus sør

Merete jobber med Bedre 

tverrsektoriell samhandling 

(BTI/BTS), rusrelaterte 

fosterskader/FASD og tidlig innsats 
når det gjelder barn og unge.



Erfaringer fra praktisk bruk av 
BTI

Annemarte Meland 

Bekkevold

Seksjonsleder barnehage



Gruppeoppgave

• Metode Kafemetoden

• Det velges en bordvert på hvert bord

• Trinn 1: Starte opp dialogen i grupper ca 10 min

• Trinn 2 + 3: Maksimal spredning, nye grupper på tvers max 20 min

Etter en tid reiser alle unntatt bordverten seg og går til forskjellige bord. Bordverten forteller kort om hva de 
snakket om på det bordet de nå sitter ved før gjestene bringer dialogen videre og bringer med seg 
elementer fra de første borddialogene.

• Trinn 4: Tilbake til første gruppe max 20

Når alle har fått innblikk i tankene fra de andre bordene, går man tilbake til sitt

opprinnelige bord. Der deler alle med hverandre det de nå har opplevd, hvilke nye

perspektiver og tanker de har fått kjennskap til



Førbilde ☺



En liten oppsummering

•Hvor godt kjenner du til BTI modellen nå?



Etterbilde ☺



Tenk sammen - for barn og unge 
(sharepoint.com)

https://sandefjord365.sharepoint.com/sites/innsiden-kbu/SitePages/Tenk-sammen.aspx





