Informasjon:
Digitalt henvendelsesskjema finner du ved å skrive
«tverrfaglig team» i søkeordet på kommunens nettside.
Gjesdal kommunes nettside om barnehage, skole og familie

Kontaktopplysninger:
Familiesenter
Helsestasjon
Barnevern
PPT

90410651
51614490
51614350
51614332

Hjelp og oppfølging
til barn 0-7 år
Informasjon om tverrfaglig team

Tverrfaglig team 0-7 år
Som forelder kan du oppleve at barnet ditt strever, eller du kan
være bekymret for barnets trivsel eller utvikling. Noen ganger er
det vanskelig å vite hva barnet og familien trenger, og hvem som
kan hjelpe. Da kan det være nyttig å møte fagpersoner fra flere
tjenester samtidig i et tverrfaglig team. Teamet er for familier med
barn i alderen 0-7 år.

Hvem deltar i tverrfaglig team?
•
•
•
•
•
•

Foreldre/foresatte kan delta
Familiesenteret
Helsestasjon
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Barneverntjeneste
Barnehage/skole

Hva kan tverrfaglig team hjelpe deg med?
Tverrfaglig team er et tilbud der alle bekymringer som handler om
barnet og miljøet rundt er relevant. Eksempler på utfordringer kan
være: søvn, språk, lek, spising, sykdom, trivsel, samspill, vennskap,
motorisk fungering, følelser og uttrykk.
Når familien og flere faggrupper møtes, er det lettere å få oversikt
over barnets situasjon, familie, barnehage/skole og venner. Hensikten
er å få en helhetlig vurdering av behovet, og hva som kan hjelpe.
Sammen drøfter vi og vurderer hva som er bekymringen, og hvordan
vi kan forstå barnet og situasjonen. Flere tjenester kan samarbeide
om å hjelpe når dere ønsker det. Sammen med dere lager vi en plan
og klargjør ansvar videre.

Navnet på de som deltar fast i teamet finner du på kommunens
hjemmeside ved å søke tverrfaglig team 0-7 år. Andre ansatte er med
der det er aktuelt. Lege, mestringsenheten, fysioterapeut, tjeneste- og
koordineringskontoret (TKK) eller andre kan kalles inn ved behov.

Hvordan går jeg frem som forelder/foresatt?
•

Du kan ta kontakt med barnets barnehage/skole eller
helsestasjonen for å be om drøfting i tverrfaglig team.

•

Du kan kontakte familiesenteret på tlf. 90410651, eller
en av de andre tjenestene/deltakerne i teamet (se nettside).

•

Du kan benytte digitalt henvendelsesskjema ved å søke
«tverrfaglig team» på Gjesdal kommunes nettside.

Foreldrene er de viktigste for barnet
De første årene i barns liv blir ofte kalt GULLÅRENE – og det med
rette. Alle barn knytter seg til foreldrene sine, og det er viktig at
forholdet er preget av kjærlighet, trygghet og omsorg. Dersom noe
er vanskelig, kan tidlig hjelp ha stor betydning for barnets trivsel
og utvikling. Foreldre/foresatte kjenner barnet best, og
er de viktigste når barnets situasjon og behov drøftes i teamet.

Hvordan går jeg frem som ansatt?
•

I samarbeid med foresatte fylle ut henvendelsesskjema.

•

Du kan kontakte familiesenteret på tlf. 90410651.

