
 
  

Hvordan kan ungdom eller foresatte ta kontakt?  
 

• Du kan ta kontakt med skolen eller helsesykepleier  
for å be om drøfting i tverrfaglig team. 

 

• Du kan kontakte koordinator for teamet, Monica J. 
Bjerkreim tlf. 90403193, eller en av de andre i teamet. 

 

• Du kan benytte digitalt henvendelsesskjema ved å 
søke «tverrfaglig team» på kommunens nettside.  

 

 Hvordan kan ansatte ta kontakt?  
 

• I samarbeid med ungdom og foresatte fylle 
ut henvendelsesskjema. 
 

• Du kan kontakte teamkoordinator, Monica J. 
Bjerkreim. 

 

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

Kontaktopplysninger:  
 
Teamkoordinator   90403193 
Helsestasjon   51614490    
Familiesenter   90410651 
Barnevern   51614350 
PPT    51614332 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Hjelp og oppfølging 

til ungdom 12-18 år 
 

Informasjon om tverrfaglig team 
 

                                                                                                            
 
                                                                          

                                                                            

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.gjesdal.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/


 

 Tverrfaglig team 12-18 år 

 

 

Er du ungdom og har det vanskelig?  

Det er mange voksne som kan og vil hjelpe. Du kan snakke om hvordan 
du har det med lærer eller andre som jobber på skolen. På hver skole  
er det også en helsesykepleier som er opptatt av hvordan du har det på 
skolen, hjemme og på fritiden. Det finnes ulike hjelpetjenester i 
kommunen, bl.a. familiesenter, ppt og barnevern.  
 
Alle som jobber med barn og unge i Gjesdal kommune har 
taushetsplikt. Det betyr at det du og den voksne snakker om blir  
mellom dere. Hvis noe skal sies videre, skal du få vite det. 
 

Er du forelder til en ungdom som du er bekymret for? 

Det er mange som kan og vil hjelpe ungdommen din og familien. Du kan 
ta kontakt med bl.a. skole, helsesykepleier, ppt, familiesenter eller 
barnevern.  
 

Til ungdom og foresatte 

Noen ganger er det vanskelig å vite hva ungdommen 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 ungdom i alderen 12-18 år. Både ungdom 
og foresatte kan ta kontakt med teamet. 

 

Hvem deltar i tverrfaglig team?  
 

• Ungdom og foresatt(e) kan delta 
• Skolehelsetjenesten 
• Familiesenteret 
• Barneverntjenesten  
• Pedagogisk-psykologisk tjenesten (PPT)  
• Mestringsenheten 
• Lege  
• Skole  
• Ungdomsoppfølger  
• Oppvekstkoordinator/SLT-koordinator  
 

Navnet på de som deltar i teamet, finner du på kommunens 
hjemmeside ved å søke tverrfaglig team 12-18 år. Andre kan kalles inn  
i samarbeid med familien. 
 

Det er mange voksne som kan og 
vil hjelpe den dagen du eller noen 
du kjenner trenger det. Ingen skal 
klare alt alene. Det nytter å si 
fra, og det er hjelp å få. 
Ill: Pixabay 

Hva kan tverrfaglig team hjelpe deg med?  
 
Tverrfaglig team er et tilbud der alle bekymringer som handler om 
ungdommen og miljøet rundt er relevant f.eks. trivsel, samspill, 
vennskap, mobbing, utenforskap, motivasjon og læring, følelser og 
uttrykk, konflikter, psykiske helseutfordringer, rus og kriminalitet. 
 
Når ungdom, foresatte og flere fagpersoner møtes, er det lettere å 
få oversikt over situasjonen. Hensikten er å få en felles forståelse av 
hva som er behovet og utfordringen, og sammen snakke om hva 
som kan hjelpe. Ungdom og foresatte kan treffe hele eller deler av 
teamet. Vi tror at ungdom, foresatte og ansatte finner de beste 
løsningene sammen. 


