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Foreldreforberedende 
kurs

Jordmor

Svangerskapskontroll 
og tidlig 
hjemmebesøk

Følgetjeneste ved 
fødsel 

Formiddagstreff

Foreldregruppe

Helsestasjonstjenesten 
med oppfølging av 
barn og unge

Foreldreforberedende kurs 
i regi av Sørlandet 
sykehus,Flekkefjord

Oppfølging av jordmor i svangerskapet. 
Tilgjengelig for alle gravide i Sirdal 
kommune.

Oppfølging av jordmor i 
svangerskapet.  

Tilbud om følge av jordmor i ambulanse 
på vei til sykehuset. Det innebærer 
vaktberedskap i en uke før termin og til 
fødsel.

Nettverksskapende tiltak. Treffsted for de 
som er hjemme med små barn

Alle som har født barn det året, inviteres 
til å danne en foreldregruppe, som i 
ettertid treffes privat hos hverandre

Tilbud om konsultasjoner inkludert 
vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet 
ved helsesøster, lege og fysioterapeut 
etter oppsatt program, med 
utgangspunkt i gjeldende retningslinjer

Gravide

For alle gravide 
og ved spørsmål i 
barseltiden

For alle gravide med 
1.5t eller mer kjørevei 
til nærmeste sykehus

Alle foreldre som har 
fått barn samme år

Gjelder alle familier 
med barn bosatt i 
Sirdal kommune

Helsestasjonen:
Jordmor Heidi Hårstadhaugen 
Tlf: 38 37 91 61

Helsestasjonen: 
Jordmor Heidi Hårstadhaugen  
Tlf: 38 37 91 61

Helsestasjonen:
Jordmor Marit Berge 
Tlf: 46 91 69 61

Helsesykepleier: 
Marianne Hompland 
Tlf: 97 16 64 71

Helsesykepleier: 
Marianne Hompland 
Tlf: 97 16 64 71

Helsesykepleier:
Marianne Hompland Tlf: 97 16 64 71, 
ansvar for Tonstad- området 0-5. 

Tilbud og tidspunkt opplyses 
av jordmor, oppmøte 
fødeavdelingen Flekkefjord.

Helsestasjonen på Tonstad torsdag.

Timebestilling og åpen dør

En uke før termin til fødsel har skjedd. 
Den gravide tar direkte kontakt med 
jordmor.

Torsdag i partallsuker, kl.9.30 - 11.30

Inviteres til første treff på helsestasjonen 
i jan/feb året etter. 

Helsestasjonen på Tonstad etter avtale 
og åpen dør prinsippet. Åpent på 
Tonstad alle ukedager på dagtid
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4 mnd sjekk av 
fysioterapeut

Oppfølging av 
fysioterapeut ved 
forskjellige utfordringer

Tverrfaglig møtepunkt 
med repr. fra ABUP

Ansvarsgruppe

Alle som har spedbarn får tilbud om sjekk 
og veiledning av kommunefysioterapeut.

Fysioterapeut utfører kontroller oppdaget 
f.eks på helsestasjonen. Utfører tester
etter bestilling fra PPT, ABUP, skole eller
b-hage og oppfølging av barn med
særskilte behov.

Drøfter anonyme saker, eller saker med 
samtykke.

Tverrfaglig gruppe med foreldre til barn 
med behov for oppfølging fra flere 
instanser. Koordinering av individuell 
oppfølging.

Alle barn på 4mnd 
i Sirdal kommune

Gjelder alle barn i 
Sirdal kommune, 
der det oppdages 
problemstillinger 
som bør utredes eller 
følges opp

Ansatte i helse tar 
kontakt med ABUP 
ved behov

For de instanser som 
er involvert i familien

Helsestasjonen har ansvar for å tilby 
dette og fysioterapeut Marianne Horve 
tar kontakt og utfører konsultasjonen

Den instansen som oppdager eller 
blir gjort oppmerksom på problemet, 
kontakter fysioterapeut, slik at hun kan 
ta kontakt med foresatte for avtale. 
Ved noen problemstillinger trengs 
henvisning fra lege

ABUP v/ Anne Kari Jansen tlf 90142991

Koordinator kan være barnevern, skole, 
ergoterapeut, fysioterapeut, barnehage 
eller helsestasjon

Fysioterapien på Sirdalsheimen. 
Når barnet er ca 4 mnd

Fysioterapeut Marianne Horve utfører 
kontroller og oppfølging på sitt kontor 
på Sirdalsheimen, i hjemmet til barnet, 
på skolen eller i barnehagen

Ved behov

Koordinator av ansvarsgruppen avtaler 
hvor og når
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Basismøte i barnehagen Tverrfaglig team som drøfter barn i 
barnehagen, med samtykke 
eller anonymt.

Barnehagene, 
helsestasjon, 
barnevern, PPT.
ABUP (små- og 
spedbarnsteam) v/
behov

En gang i halvåret i Tonstad barnehage 
og Øvre Sirdal barnehage

Styrer i barnehagene: 
Tonstad b.hage:
Merete Gursli tlf 91867003
Øvre Sirdal b.hage: 
Wenche Svanes tlf 38379369
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Pedagogisk team

PPT

Prosedyre for overgang 
barnehage - skole

Foreldreveiledning

Team som jobber på tvers av avdelinger 
for å heve kvaliteten på oppfølgingen til 
hvert enkelt barn. Dette for at barna skal 
få tidlig, god og riktig hjelp ut fra sine 
behov.

Pedagogisk psykologisk tjeneste. Bistår 
barnehage med tilrettelegging for barn 
med ulike problemstillinger knyttet til 
læring,i barnehage.

Skriftlig prosedyre som angir hva som skal 
skje, og når, for å gjøre overgang mellom 
barnehage og skole så god som mulig.

Veiledning jmf. utfordringer i 
foreldrerollen.

Pedagogisk leder, 
styrer og enhetsleder 
og PPT. Barnevern og 
helsestasjon er med 
i tilfeller hvor dette er 
ønskelig

Barn i barnehage

5-åringer/1.kl

Alle foreldre

Styrer i barnehagene: 
Tonstad b.hage:
Merete Gursli tlf 91867003 
Øvre Sirdal b.hage: 
Wenche Svanes tlf 38379369

Kontakt via styrere i barnehagene: 
Tonstad b.hage:
Merete Gursli tlf 91867003 
Øvre Sirdal b.hage: 
Wenche Svanes tlf 38379369

Rektorer og styrere i skolene og 
barnehagene.

Tonstad b.hage:
Merete Gursli tlf 91867003 
Øvre Sirdal b.hage: 
Wenche Svanes tlf 
38379369

Ca. hver 4.uke i Tonstad 
barnehage, hver 6 uke i Øvre Sirdal 
barnehage

Barnehagen

Barnehagen
Skolen

Ved behov
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Avlastning

Ansvarsgruppe

Barnehage

COS 
(Circle of security)

Marte - Meo

Avlastning kan også gis av barneverntjenesten som et kompenserende tiltak dersom 
barnet har særlige behov, og / eller foreldrene i kortere eller lengre perioder trenger 
avlastning. Avlastning settes oftest inn som et tiltak sammen med et endringstiltak fra 
barneverntjenesten. Hovedmålet er å avhjelpe de behov som nødvendiggjør avlastning.

Ansvarsgruppe kan også være et tiltak som utføres av barneverntjenesten som et ledd 
i en helhetlig oppfølging rundt et barn og dets familie for å sikre at andre tiltak av mer 
omsorgsendrende karakter virker i tråd med hensikten.

Barnehage er et kompenserende tiltak som gis til barn etter vedtak fra 
barneverntjenesten. Tiltaket gis for å enten sørge for at barnet får en god stimulering og 
trening i ferdigheter som er viktige for god vekst og utviklingsstøtte. Barnehage er også 
et tiltak som kan pålegges foreldre dersom de sier nei til et frivillig tiltak.

Cos er en tilknytningsbasert veiledningsmetodikk som skal hjelpe foreldre i å fremme 
trygg tilknytning mellom dem og barnet. Målsettingen er å styrke tilknytningen mellom 
foreldre og barn når barn har, eller er i risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. 
Tiltaket skal styrke barnets utvikling av selvregulering, sosial kompetanse og forebygge 
skjevutvikling. I løpet av intervensjonen skal foreldrene etablere en trygg base overfor 
barna sine, lære om betydningen av tilknytning, utvikle evne til å forstå barnets signaler 
og styrke den følelsesmessige involveringen av barnet. Tilbudet gis til barn og familier 
etter vedtak fra barneverntjenesten og utføres av barneverntjenestens 
kontaktpersoner eller miljøterapeuter. Lister barnevern arrangerer gruppetilbud i 
Farsund, hver vår og høst.

Marte – Meo er en filmbasert veiledningsmetodikk for å gi hjelp til familier i deres eget 
hjem. Metodikken går ut på å filme samspill mellom foreldre og barn i hverdagslige 
situasjoner som lek, stell og mat. I etterkant blir filmen brukt til å gi veiledning til 
foreldrene. Gjennom filmen får man mulighet til å se hva som fungerer bra i samspillet 
med barnet, og hvor utfordringene ligger. Tilbudet gis til barn og familier etter vedtak fra 
barneverntjenesten og utføres av barneverntjenestens miljøterapeuter.

Lov om barneverntjenester 
§ 4 -4, 2 ledd

De som mottar hjelpetiltak fra 
barneverntjenesten

Barn 0 – 6 år jf. Lov om 
barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Barn og deres foresatte jf. 
lov om barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Barn og familier jf. Lov om 
barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00
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Marte Meo-terapeuten er p.t. i 
fødselspermisjon. Forventet tilbake 
01.12.2020
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ICDP 
(International Child 
Development 
Program)

PCIT (Parent – Child 
interaction Therapy)

Individuell plan

Besøkshjem

PMTO (Parent 
Managment 
Training)

ICDP er et tiltak som gis etter vedtak fra barneverntjenesten og som utføres av 
barneverntjenestens miljøterapeuter. Tiltaket er ment å være enkelt, helsefremmende 
og forebyggende med mål om å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det 
retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. Tiltaket har 
vist seg å ha best effekt når det gis overfor grupper og spesielt overfor 
minoritetsfamilier.

PCIT er et tiltak som gis etter vedtak fra barneverntjenesten og utføres av 
barneverntjenestens miljøterapeuter.  Tiltaket skjer ved at foreldre kommer ukentlig til 
veiledning med sitt barn for å få direkte veiledning i ulike situasjoner. Miljøterapeuten 
sitter hovedsakelig i rommet ved siden av, som er atskilt med speilvegg. Foreldre 
veiledes hver for seg med øreplugg i øret, hvor terapeuten gir fortløpende veiledning i 
situasjonen. Terapeuten bistår således foreldre med å være terapeuter for eget barn. 
Dette tiltaket er for foreldre med barn som har atferdsvansker og er i alderen 3 – 6 år.

Individuell plan tilbys også av barneverntjenesten for barn eller ungdom med langvarig 
oppfølging og behov for koordinering. Dette vil særlig gjelde for fosterbarn som har 
særskilte behov for koordinert og langvarig oppfølging.

Besøkshjem er et kompenserende hjelpetiltak fra barneverntjenesten for barn som 
trenger ekstra tilskudd av voksenmodeller over en kortere eller lengre periode, og som 
skal delta i relevante aktiviteter som besøksfamilien pleier å gjøre.

PMTO er et lavterskeltilbud til foreldre som har barn med atferdsproblemer og 
er i alderen 3 – 12 år. Tilbudet gis etter vedtak fra barneverntjenesten og utføres 
av terapeuter fra BUFETAT. Målet med behandlingen er at foreldre og barnet skal 
gjenopprette en positiv relasjon. Opposisjonell atferd skal reduseres og positiv utvikling 
skal fremmes.

Barn og deres foresatte 
jf. Lov om barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Barn og deres foresatte 
jf. Lov om barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Lov om barneverntjenester 
§ 3 -2 a

Barn jf. Lov om 
barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Barn og dets foresatte jf. 
Lov om barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00
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Gruppetilbud hvis nok deltakere 
med samme språk, slik at det er 
mulig å ha med tolk.Bygger på "8 tema for godt samspill", kjent av helsestasjon og b.hager

Tilbudet gis kun i Farsund, pga tilgang til teknisk utstyr og tilrettelagt observasjonsrom

Lister barnevern er våren 2020 i gang med å utdanne to egne PMTO-teraperuter for å kunne
gi dette tilbudet i vårt område.
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Skolehelsetjeneste

Oppfølging av 
fysioterapeut ved 
forskjellige utfordringer

Tverrfaglig møtepunkt
med repr. fra ABUP

Faste møter med 
legene

Zippys venner 

Åpen dør og tilbud etter gjeldende 
retningslinjer og behov til alle elever i 
Sirdal kommune.

Fysioterapeut utfører kontroller ved 
favorittsider eller annet oppdaget på 
helsestasjonen.  Utfører tester etter 
bestilling fra PPT, ABUP, skole eller 
barnehage, og oppfølging av barn med 
særskilte behov

Drøfter anonyme saker eller saker med 
samtykke.

De ansatte på helsestasjonen har faste 
møter med legene for å kunne ta opp ting 
foreldre lurer på vedrørende barnet sitt, 
eller andre problemstillinger.

Program for identifisering av følelser og 
mestringsstrategier. 

Elever ved Tonstad 
skule og Sinnes 
skule

Gjelder alle barn i 
Sirdal kommune, 
der det oppdages 
problemstillinger 
som bør utredes eller 
følges opp.

ABUP, barnevern, PPT, 
helsestasjon, skolene 
og barnehagene

De ansatte på 
helsestasjonen og 
legene

1 og 2 klasse 
3 og 4 klasse

Helsesykepleier:
Lena Knutsen Tlf: 94 51 47 60

Den instansen som oppdager eller 
blir gjort oppmerksom på problemet, 
kontakter fysioterapeut, slik at hun kan 
ta kontakt med foresatte for avtale. 
Ved noen problemstillinger trengs 
henvisning fra lege

ABUP v/ Anne Kari Jansen 
tlf 90 14 29 91

Helsestasjonen: 
Marianne Hompland 

Helsesykepleier:
Lena Knutsen Tlf: 94 51 47 60

Tonstad skule: onsdag og torsdag. 
Sinnes skule: Annenhver mandag.

Fysioterapeut Marianne Horve utfører 
kontroller og oppfølging på sitt kontor 
på Sirdalsheimen, i hjemmet til barnet 
eller på skolen.

Ansatte i helse tar kontakt med ABUP 
ved behov

Helsestasjonen
Torsdag i oddetallsuker kl.8.15-9.00

Tonstad og Sinnes skule. 
24 økter ila skuleåret

HVA - KORT OM TJENESTEN HVOR/NÅR?FOR HVEM?6-13 ÅR - TILBUD KONTAKT
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“Kjærlighet og grenser”

Psykologisk førstehjelp

PPT

Sosialpedagogisk 
rådgivning

Pedagogisk team 

Kontaktlærer

Forebyggende tiltak mot ANT  (allkohol,
narkotika, tobakk).

Et strukturelt og nyttig verktøy, som skal 
kunne gjøre barn og unge i stand til å 
klare å ta vare på egen psykisk helse.

Pedagogisk psykologisk tjeneste. Bistår 
skole med tilrettelegging for barn/unge 
med ulike problemstillinger knyttet til 
læring, i skole.

Skolene har en sosiallærer, som har som 
oppgave å være en støtte for elever som 
har ulike problemer som ikke er knyttet 
til fag.

Koordinerer skolens arbeid med 
oppfølging av elever med 
spesialpedagogisk behov. Utvikle 
skolens system for ivaretakelse av 
tilpasset opplæring

Den læreren som eleven har mest kontakt 
med. Skal rettlede eleven i forhold til 
læring og utvikling, både faglig og sosialt.  
Kontaktlæreren er bindeledd mellom elev/
foresatte og andre lærere, ledelse og 
rådgiver ved skolen.

7.klasse elever og
foresatte

For alle barn og unge

Barn og unge i 
skole

Alle elever

Elever med behov 
for tilpasset 
opplæring/ 
spesialundervisning

Alle elever

Helsesykepleier:
Lena Knutsen Tlf: 94 51 47 60

Helsesykepleier:
Lena Knutsen Tlf: 94 51 47 60

PPT Lister, Farsund kommune. Kontakt via 
rektorene på skolene, Elisebeth Åvesland 
tlf 41214394/ Åse-Berit Fidjeland tlf 
94521258

Tonstad skule: Arnhild Bjørndal
Sinnes skule: Anne F. Tjørhom

Kontakt via rektorene på skolene, 
Elisebeth Åvesland tlf 41214394/ 
Åse-Berit Fidjeland tlf 94521258

Tonstad skule 
Oppstart årlig i jan/feb

På skolen eller helsestasjonen 
ved behov

Skolen

Skolen

Skolen

Skolen
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Passport Videreføring av  Zippys venner 
til mellomtrinn

5.klasse På skolene.  17 økter ila skoleåret Helsesykepleier:
Lena Knutsen Tlf: 94 51 47 60

Nettvett
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Leksehjelp

Lyttevenn

Tilbud om hjelp til leksearbeid

Pensjonister eller andre lytter til barn 
som leser, i skoletiden.  De hjelper med 
vanskelige ord og leseforståelse.
Mål om å gi lesetrening, men også 
mulighet til å utvikle kontakt over den 
såkalte “generasjonskløften”.

1.-10.kl

2./3.kl Eldrerådet

Skolen

Tonstad skule
Sinnes skule

HVA - KORT OM TJENESTEN HVOR/NÅR?FOR HVEM?6-13 ÅR - TILBUD KONTAKT

Avlastning

Individuell plan

Besøkshjem

SFO

Avlastning kan også gis av barneverntjenesten som et kompenserende tiltak dersom 
barnet har særlige behov, og / eller foreldrene i kortere eller lengre perioder trenger 
avlastning. Avlastning settes oftest inn som et tiltak sammen med et endringstiltak fra 
barneverntjenesten. Hovedmålet er å avhjelpe de behov som nødvendiggjør avlastning.

Individuell plan tilbys også av barneverntjenesten for barn eller ungdom med langvarig 
oppfølging og behov for koordinering. Dette vil særlig gjelde for fosterbarn som har 
særskilte behov for koordinert og langvarig oppfølging.

Besøkshjem er et kompenserende hjelpetiltak fra barneverntjenesten for barn som 
trenger ekstra tilskudd av voksenmodeller over en kortere eller lengre periode, og som 
skal delta i relevante aktiviteter som besøksfamilien pleier å gjøre.

SFO er et kompenserende tiltak som gis til barn etter vedtak fra barneverntjenesten. 
Tiltaket gis for å sørge for at barnet får tilsyn, stimulering og trening i ferdigheter som er 
viktige for god vekst og utviklingsstøtte.  Tiltaket gis ofte sammen med et endringstiltak 
eller som en del av et helhetlig opplegg rundt barnet og familien.

Barn jf. Lov om 
barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Lov om barneverntjenester 
§ 3 -2 a

Barn jf. Lov om 
barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Barn jf. Lov om 
barneverntjenester 
§ 4 – 4 , ledd

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00
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PMTO (Parent 
Management 
Training)

Støttekontakt/fritid 
med bistand

Ansvarsgruppe

Økonomisk bistand

Familieråd

PMTO er et lavterskeltilbud til foreldre som har barn med atferdsproblemer og er i alderen 
3 – 12 år. Tilbudet gis etter vedtak fra barneverntjenesten og utføres av terapeuter fra 
BUFETAT. Målet med behandlingen er at foreldre og barnet skal gjenopprette en positiv 
relasjon. Opposisjonell atferd skal reduseres og positiv utvikling skal fremmes.

Fritidsaktivitet og støttekontakt gis til barn etter vedtak fra barneverntjenesten. Deltakelse 
i fritidsaktivitet alene eller sammen med en støttekontakt er et kompenserende 
hjelpetiltak. Tilbudet gis oftest sammen med endringsrettede tiltak der målet er å sørge 
for at foreldre / foresatte selv deltar i fritidsaktivitet sammen med barna, og selv kan 
betale for dette. Tilbud om å delta på ulike sommerleirer er ett tilbud barneverntjenesten gis.

Ansvarsgruppe kan også være et tiltak som utføres av barneverntjenesten som et ledd 
i en helhetlig oppfølging rundt et barn og dets familie for å sikre at andre tiltak av mer 
omsorgsendrende karakter virker i tråd med hensikten.

Økonomisk bistand er et kompenserende hjelpetiltak som kan ytes av 
barneverntjenesten etter vedtak. Ved vurdering av behov for økonomisk bistand 
skal barneverntjenesten undersøke og veilede foreldre i å søke bistand fra andre.  
Dersom barneverntjenesten skal gi økonomisk bistand skal det være sammen med et 
endringstiltak og økonomisk bistand skal fortrinnsvis gå til barnet og dets behov.  Det 
er presisert i forarbeider til Lov om barneverntjenester at «barneverntjenesten ikke skal 
være en tjeneste som yter økonomisk bistand eller andre tiltak som faller inn under 
andre tjenesters ansvarsområder».

Familieråd er et tilbud som gis etter vedtak fra barneverntjenesten. Familieråd er en 
modell for beslutninger der barneverntjenesten gir familien og nettverket mulighet til 
selv å finne løsninger og ta ansvar for å gjennomføre disse. Det fokuseres på familiens 
muligheter, ansvarsfølelse og ressurser til å finne ut hva som er det beste for barnet. 
Det er en prosess som involverer den utvidere familie i oppfølging av barnet, evt. 
supplert med tiltak fra barneverntjenesten. Familierådet ledes av en koordinator som 
oppnevnes av BUFETAT.

Barn og dets foresatte jf.
Lov om barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Lov om barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd.

Lov om barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2

Lov om barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Barn og deres familie jf. 
Lov om barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00
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Skolehelsetjeneste

Faste møter med 
legene

Helsestasjon for 
ungdom (HFU)

Åpen dør og tilbud etter gjeldende 
retningslinjer og behov til alle elever i 
Sirdal kommune. Helsesykepleier og 
rektor/sosiallærer har jevnlige møter

De ansatte på helsestasjonen har faste 
møter med legene for å kunne ta opp 
ting foreldre lurer på vedrørende barnet 
sitt, eller andre problemstillinger.

HFU er et GRATIS tilbud til 
ungdom. Det gis veiledning om 
prevensjon og seksuell helse, hjelp 
innenfor psykisk helse og svar på 
andre helsespørsmål

Elever ved Tonstad 
skule, Sinnes skule og 
Sirdal videregående 
skole

De ansatte på 
helsestasjonen og 
legene

Alle i alderen 16-20 år

Helsesykepleier:
Lena Knutsen Tlf: 94 51 47 60

Helsestasjonen: 
Marianne Hompland 
Tlf: 97 16 64 71

Helsesykepleier:
Lena Knutsen Tlf: 94 51 47 60

Tonstad skule: onsdag og torsdag
Sinnes skule: annenhver mandag

Helsestasjonen
Torsdag i oddetallsuker kl.8.15-9.00

Helsestasjonen, 
tirsdag i partallsuker 
kl. 15.30 - 17.00

HVA - KORT OM TJENESTEN HVOR/NÅR?FOR HVEM?14 – 18 ÅR - TILBUD KONTAKT

Frivillig plassering

Tilsyn i hjemmet

Ruskontroll

Frivillig plassering kan skje etter vedtak fra barneverntjenesten og er da i samarbeid 
med foresatte. Plasseringen kan enten skjer i fosterhjem eller i institusjon. Plasseringen 
er ment å være kortvarig og noen ganger i påvente av en omsorgsovertakelse eller som 
midlertidig løsning på en krise i hjemmet.

Tilsyn i hjemmet utføres etter vedtak fra barneverntjenesten. Tilsynet kan pålegges 
dersom samtykke ikke oppnås. Det må da vedtas av Fylkesnemnda. Tilsyn har som 
formål å være risikoreduserende og skal kontrollere foreldre med uønsket atferd i 
hjemmet blant annet ved mistanke om rusproblematikk og vold i hjemmet.

Ruskontroll utføres av barneverntjenesten etter vedtak. Ruskontrollen kan skje ved 
urinprøver tatt hos legen, stikkprøvekontroll eller ved hårprøver. Tiltaket har som formål å 
avdekke, forebygge og redusere rusproblematikk hos ungdom og foreldre. 

Barn og deres familie jf. 
Lov om barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Barn og deres familie jf. 
Lov om barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Barn og deres familie jf. 
Lov om barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

HVA - KORT OM TJENESTEN FOR HVEM?LISTER BARNEVERN: KONTAKT
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MOT

Jentegrupper

Sosialpedagogisk 
rådgivning

Psykologisk førstehjelp

PPT

MOT har ungdom i sentrum. MOT 
bevisstgjør ungdom til å ta egne valg og 
vise mot. Er med på å lage gode miljøer 
der ungdom aksepterer forskjeller og gjør 
hverandre verdifulle.

Helsefremmende grupper med 
løsningsorientert jobbing ift tema som 
mobbing, kropp o.l. Helsesykepleier og 
sosiallærer deltar på gruppene. Metode: 
Mia Børjesson. Tjejsnakk.

Skolene har en sosiallærer, som har som 
oppgave å være en støtte for elever som 
har ulike problemer som ikke er knyttet 
til fag.

Et strukturelt og nyttig verktøy, som skal 
kunne gjøre barn og unge i stand til å klare 
å ta vare på egen psykisk helse.

Pedagogisk psykologisk tjeneste. Bistår 
skole med tilrettelegging for barn/unge 
med ulike problemstillinger knyttet til 
læring, i skole.

8.-10.klasse
(Sirdal vgs er også 
MOT-skole, dermed 
er dette også et tilbud 
elever i vgs. Eget 
opplegg.)

Jenter i 
ungdomsskuletrinnet

Alle elever

For alle barn og unge

Barn og unge i 
skole

Anders Tjørhom og Hilde Sinnes

Kontaktlærer melder fra om behov. 
Helsesykepleier er ansvarlig. Lena 
Knutsen, tlf 94 51 47 60

Tonstad skule: Arnhild Bjørndal 
Sinnes skule: Anne F. Tjørhom

Helsesykepleier
Lena Knutsen Tlf: 94 51 47 60 

PPT Lister, Farsund kommune. Kontakt 
via rektorene på skolene, Elisebeth 
Åvesland, tlf 41 21 43 94/Åse-Berit 
Fidjeland, tlf 94 52 12 58

Skolebesøk høst og vår. Til sammen 
gjennom hele ungdomsskolen er det 11 
besøk fra MOT

Foregår på skolene i skoletiden. 
6-8 samlinger a 1 time hver uke.
Startes ved behov

På skolen eller helsestasjonen
ved behov

Skolen

HVA - KORT OM TJENESTEN HVOR/NÅR?FOR HVEM?14 – 18 ÅR - TILBUD KONTAKT
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Kontaktlærer
Den læreren som eleven har mest kontakt 
med. Skal rettlede eleven i forhold til 
læring og utvikling, både faglig og sosialt.  
Kontaktlæreren er bindeledd mellom elev/
foresatte og andre lærere, ledelse og 
rådgiver ved skolen.

Alle elever Skolen

Skolen
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Leksehjelp Tilbud om hjelp til leksearbeid. 1.- 10.kl. Skolen

HVA - KORT OM TJENESTEN HVOR/NÅR?FOR HVEM?14 – 18 ÅR - TILBUD KONTAKT

Avlastning

MST (Multi 
Systemisk Terapi)

Familieråd

Avlastning kan også gis av barneverntjenesten som et kompenserende tiltak dersom 
barnet har særlige behov, og / eller foreldrene i kortere eller lengre perioder trenger 
avlastning. Avlastning settes oftest inn som et tiltak sammen med et endringstiltak fra 
barneverntjenesten. Hovedmålet er å avhjelpe de behov som nødvendiggjør avlastning.

MST er en familie – og nærmiljøbasert behandling for ungdom i alderen 12 – 18 år, som 
har alvorlige atferdsproblemer. Det kan dreie seg om ungdom som er voldelig eller 
aggressiv, og som har problemer på skolen, ruser seg eller som har venner som har 

uheldig påvirkning på dem. Tilbudet gis etter vedtak fra barneverntjenesten. MST kan 
ved manglende samtykke fra ungdom og foreldre pålegges av Fylkesnemnda. 

Familieråd er et tilbud som gis etter vedtak fra barneverntjenesten. Familieråd er en 
modell for beslutninger der barneverntjenesten gir familien og nettverket mulighet til 
selv å finne løsninger og ta ansvar for å gjennomføre disse. Det fokuseres på familiens 
muligheter, ansvarsfølelse og ressurser til å finne ut hva som er det beste for barnet. Det 

er en prosess som involverer den utvidere familie i oppfølging av barnet, evt. supplert 
med tiltak fra barneverntjenesten. Familierådet ledes av en koordinator som oppnevnes 
av BUFETAT.

Barn jf. Lov om 
barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Ungdom og dens foreldre jf. 
Lov om barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Barn og deres familie jf. 
Lov om barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

HVA - KORT OM TJENESTEN FOR HVEM?LISTER BARNEVERN: KONTAKT
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Hybeloppfølging

Frivillig plassering

Tilsyn i hjemmet

Ruskontroll

Ansvarsgruppe

Støttekontakt / fritid 
med bistand

Hybeloppfølging er et tilbud for ungdom som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme. 
Tilbudet gis etter vedtak fra barneverntjenesten der husleie, boutgifter og andre 
utgifter kan dekkes med mindre ungdommen har rettigheter fra Lånekassen eller NAV. 
Oppfølgingen i hybel kan enten utføres av barneverntjenestens miljøterapeuter eller fra 
kontaktperson avhengig av den enkelte ungdoms oppfølgingsbehov.

Frivillig plassering kan skje etter vedtak fra barneverntjenesten og er da i samarbeid med 
foresatte. Plasseringen kan enten skjer i fosterhjem eller i institusjon. Plasseringen er ment 
å være kortvarig og noen ganger i påvente av en omsorgsovertakelse eller som midlertidig 
løsning på en krise i hjemmet.

Tilsyn i hjemmet utføres etter vedtak fra barneverntjenesten. Tilsynet kan pålegges 
dersom samtykke ikke oppnås. Det må da vedtas av Fylkesnemnda. Tilsyn har som 
formål å være risikoreduserende og skal kontrollere foreldre med uønsket atferd i 
hjemmet blant annet ved mistanke om rusproblematikk og vold i hjemmet.

Ruskontroll utføres av barneverntjenesten etter vedtak. Ruskontrollen kan skje ved 
urinprøver tatt hos legen, stikkprøvekontroll eller ved hårprøver. Tiltaket har som formål å 
avdekke, forebygge og redusere rusproblematikk hos ungdom og foreldre.

Ansvarsgruppe kan også være et tiltak som utføres av barneverntjenesten som et ledd 
i en helhetlig oppfølging rundt et barn og dets familie for å sikre at andre tiltak av mer 
omsorgsendrende karakter virker i tråd med hensikten.

Fritidsaktivitet og støttekontakt gis til barn etter vedtak fra barneverntjenesten. Deltakelse 
i fritidsaktivitet alene eller sammen med en støttekontakt er et kompenserende 
hjelpetiltak. Tilbudet gis oftest sammen med endringsrettede tiltak der målet er å sørge 
for at foreldre / foresatte selv deltar i fritidsaktivitet sammen med barna, og selv kan 
betale for dette. Tilbud om å delta på ulike sommerleirer er ett tilbud barneverntjenesten gis.

Ungdom og deres familie jf. Lov 
om barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Barn og deres familie jf. Lov om 
barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Barn og deres familie jf. Lov om 
barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Barn og deres familie jf. Lov om 
barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Barn og deres familie jf. Lov om 
barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd

Lov om barneverntjenester 
§ 4 – 4, 2 ledd.

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

HVA - KORT OM TJENESTEN FOR HVEM?LISTER BARNEVERN: KONTAKT
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Individuell plan Plan for at de ulike tjenestene skal bli 
oversiktlige for barnet og for foreldrene. 
Hjelp til å finne fram i systemene.

Alle med omfattende 
behov for hjelp, får tilbud 
om overordnet plan

Rehabiliteringskoordinator 
Inger Marie Rokstad
tlf: 48 28 60 37

Ved behov og ønske

B T I   S I R D A L

Individuell plan

Økonomisk bistand

Kjernegrupper

Individuell plan tilbys også av barneverntjenesten for barn eller ungdom med langvarig 
oppfølging og behov for koordinering. Dette vil særlig gjelde for fosterbarn som har 
særskilte behov for koordinert og langvarig oppfølging.

Økonomisk bistand er et kompenserende hjelpetiltak som kan ytes av barneverntjenesten 
etter vedtak. Ved vurdering av behov for økonomisk bistand skal barneverntjenesten 
undersøke og veilede foreldre i å søke bistand fra andre.  Dersom barneverntjenesten 
skal gi økonomisk bistand skal det være sammen med et endringstiltak og økonomisk 
bistand skal fortrinnsvis gå til barnet og dets behov.  Det er presisert i forarbeider til Lov om 
barneverntjenester at «barneverntjenesten ikke skal være en tjeneste som yter økonomisk 
bistand eller andre tiltak som faller inn under andre tjenesters ansvarsområder».

Deltakelse i kjernegrupper skal være kriminalitetsforebyggende. Det er opprettet 
kjernegrupper på ungdomsskolen og på videregående som bistår og iverksetter tiltak 
overfor barn / ungdom. Kjernegruppen er tverrfaglig sammensatt av skole, barnevern, 
politi, helsesøster, SLT.

Lov om barneverntjenester 
§ 3 -2 a

Lov om barneverntjenester § 
4 – 4, 2 ledd

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

Lister barnevern, Postboks 100, 
4552 Farsund. Tlf. 38 38 20 00

HVA - KORT OM TJENESTEN FOR HVEM?LISTER BARNEVERN: KONTAKT

Kommunalt kriseteam En del av kommunens forebyggende 
helsetjeneste. Organisert i enhet for helse.

Tilbud til personer som 
har vært utsatt for store 
psykiske påkjenninger i 
forbindelse med brå og 
uforutsette hendelser, 
akutte dødsfall og ulykker

Leder kommunalt kriseteam: 
Ruth Lillian Hompland
Mob: 91 15 02 45 

Kriseteamet kan kalles ut av følgende 
instanser: Lege, AMK/ambulanse, politi, 
prest, brann, rådmann og ordfører

HVA - KORT OM TJENESTEN HVOR/NÅR?FOR HVEM?ALDERSUAVHENGIG
TILBUD

KONTAKT
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ALDERSUAVHENGIG
TILBUD

B T I   S I R D A L

Frisklivssentralen

Hjelp til tekniske 
hjelpemidler

Tverrfaglig 
samarbeidsmøte 

Tilrettelegging av fysiske 
omgivelser i hjemmet

Barnekontakt

En del av kommunens forebyggende 
helsetjeneste. Organisert i enhet for helse.

Vurdere behov, søke om og følge opp behov 
for tekniske hjelpemidler, for at barn/unge 
skal fungere i dagliglivet og kompensere for 
tapt funksjon. Oppfølging av bruken.

Møte der en tar opp tverrfaglige saker/
problemstillinger/utfordringer.

Tilrettelegge fysiske omgivelser i hjemmet, 
for å kunne klare hverdagen på en grei 
måte.

Barnekontakt er spesialisthelsetjenesten 
sitt bindeledd til kommunen der barn 
er pårørende ved alvorlig somatisk eller 
psykisk sykdom.

For barn og unge 
med spesielle behov

Representanter fra Lister 
barnevern, ppt, 
enhetsled.,avd.leder og 
andre som samarbeider 
om barn/ungdom/familie 

Familier med barn/
unge med spesielle 
behov

Lister barnevern

Familier med barn/
unge med spesielle 
behov

Folkehelsekoordinator
Ingeborg Selma Kvæven
tlf 91 86 69 94

Ergoterapeut Inger Marie Rokstad, 
i samarbeid med NAV 
hjelpemiddelsentral. Tlf 48 28 60 37

Enhetsleder Ruth Lillian Hompland, 
Tlf: 91 15 02 45, kaller inn og setter opp 
saksliste.

Ergoterapeut Inger Marie Rokstad, 
i samarbeid med kommunal 
kontaktperson for husbanken og NAV 
hjelpemiddelsentral. Tlf 48 28 60 37

Lena Knutsen 
Tlf: 94 51 47 60

Ved behov

Møtet avholdes to ganger årlig

Ved behov

HVA - KORT OM TJENESTEN HVOR/NÅR?FOR HVEM? KONTAKT
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Politiråd

SLT

Skal fungere som et beslutningsdyktig 
og overordnet organ i forhold til 
kriminal-forebyggende strategiske 
problem-stillinger

Ordfører, 
rådmann, 
politikontakt, 
enh.leder helse/
skole og SLT-
koordinator.  

Møtes 2 ganger årlig

Møtes 4 ganger årlig

SLT-koordinator Torill Tonstad 
tlf.90 03 24 37

SLT= samordning av lokale 
kriminalitets-forebyggende tiltak. 
Arbeidsgruppe under politirådet

Politikontakt,SLT-
koordinator, 
helsesykepleier, 
barnevern, psykisk helse, 
repr skole og frivillige org

SLT-koordinator Torill Tonstad 
tlf. 90 03 24 37

Lavterskel 
folkehelse-
tiltak - ulike grupper, 
aktiviteter

Se oppdatert kalender 
"Frisklivssentralen"
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ALDERSUAVHENGIG
TILBUD

HVA - KORT OM TJENESTEN FOR HVEM? HVOR/NÅR? KONTAKT

Psykisk helse og rus

Tilskudd - 
forebyggende midler

Brukerstyrt personlig 
assistent (BPA)

Aktivitetskontakt

Organisert i enhet helse. Tilbyr 
støttesamtaler, hjemmebesøk, medisin-
dosering, dagsenter, familiesamtaler, 
ansvarsgrupper, pårørendestøtte og 
annen oppfølging/behandling

Lavterskeltilbud til mennesker i
krise, med psykiske lidelser 
og/eller rusavhengighet

Helsehuset på Tonstad
Dagtid: mandag - fredag
Dagsenter "Møteplassen":
Tirsdag 11.00 - 13.30
Torsdag 15.30 - 19.00

Jorunn Tonstad tlf 94 84 50 85

Torill Tonstad tlf 90 03 24 37

Et økonomisk tilskudd til familie for å 
bidra til sosial utjevning og 
likeverdige vilkår

Familier med lav inntekt eller 
andre utfordringer

Informasjon v/psykisk helse
eller helsestasjonen

Psykisk helse eller helsestasjonen

Helse- og omsorgstjeneste som er en 
alternativ organisering av praktisk 
bistand/hjemmehjelp, opplæring, 
aktivitetskontakt, samt avlastning for 
foreldre med hjemmeboende barn 
under 18 år

For personer med nedsatt 
funksjonsevne, som har behov for 
bistand i dagliglivet, samt 
avlastning for foreldre

Det søkes om tjenesten på 
søknadsskjema for helse- og 
omsorgstjenester

Fagteam helse og omsorg
tlf 91 15 02 45

En tjeneste som skal bidra til å øke
opplevelsen av livskvalitet 
gjennom sosial kontakt og samvær 
med andre, samt knytte kontakt 
opp mot frivillige organisasjoner

For personer  med behov for 
bistand til sosial kontakt/
aktiviteter pga redusert 
fysisk/psykisk/kognitiv 
funksjon, sosiale problemer 
eller rusmisbruk

Det søkes om tjenesten på
søknadsskjema for helse- 
og omsorgstjenester

Fagteam helse og omsorg
tlf 91 15 02 45
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