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Klinikk for barn og unge 
Lærings- og mestringssenteret 

 

 

Rettighetskurs 

Hjelpe- og støtteordninger for barnefamilier 

 

 for foreldre/foresatte til barn i skolealder 

 for ungdom over 16 år 

 

til barn fra 1.til 7.klasse 

 

 

 

 

 

 

 

 Sted: Kristiansund rådhus, kommunestyresalen 

 Tid: Onsdag 6. april 2016, kl 8.30 - 15.30 

 

 

Kristiansund kommune        SAFO 

 

http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/hmr/Bildebibliotek/HMR - logoer/HMR-medium.jpg
https://www.nav.no/no/Person
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Hvem er opplæringen for 
Foreldre /foresatte til barn og unge i skolealder og ungdom over 16 

år med helseutfordringer som ønsker kunnskap og forståelse for 

hvilke hjelpe- og støtteordninger som finnes for familien. 

Vi oppfordrer begge foreldre/foresatte til å delta på opplæringen. 

 

 

Informasjon om opplæringspenger 

Det kan søkes om opplæringspenger for deg som er yrkesaktiv og 

som har omsorg for et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn, så 

fremt opplæringen er nødvendig for å kunne følge opp barnet. 

Opplæringspenger beregnes på samme måte som sykepenger, og 

skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fravær fra arbeid for å være 

med under opplæringen. 

Nærmere informasjon vil bli gitt ved oppstart av kurset, evt. se 

NAV.no opplæringspenger, el. ta kontakt ved Lærings- og 

mestringssenteret på tlf.71 12 09 95. 

 

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.  

Maks antall deltakere 40 stk.  

Gjennomføring avhenger av antall påmeldte. 

 



3 
 

Program   

Onsdag 6. april  

Dagen vil veksle mellom informasjon og drøftinger i grupper. 

Registrering mellom 8.30- 9.00 kaffe/te  

Kl 09.00 – 12.00 Velkommen v/Elin Fladseth, Klinikk for barn og unge. 

                             Brukermed-virkning eller bruker med virkning.  

v/Laila Thomassen og Anne-Cathrine Grav Olsen. 

 

Innledning ved brukerorganisasjoner. 

 

Orientering og torg fra de offentlige tjenester. 

- Forebyggende helsetjenester for barn og unge.  

v/ Åse Kirstine Jægtvik 

- Skole, sfo, PPT-tjenesten og tilrettelegging  

v/ Tove Johannessen 

- Tildeling og koordinering v/ Kristin Hatmosø 

Kl 12.00 - 13.00 Matpause.  

                             Kaffe/te, ta med egen matpakke el. gå ut å spise.  

 

Kl 13.00 – 15.00 Orientering og torg fra de offentlige tjenester.  

- økonomiske ytelser, NAV ved Sølvi Espvik 

- vergemål ved fylkesmannen i Møre og Romsdal 

- spesialisthelsetjenesten Klinikk for barn og unge  

- presentasjon av Lærings og mestringssenteret 

Kl 15.00 - 15.30 Oppsummering og evaluering 
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Henvisning 
Ønsker du/dere å delta på opplæringen, ta kontakt med din fastlege 

for henvisning til kurset. Henvisningen sendes Kristiansund sykehus, 

Klinikk for barn og unge, BUP, Herman Døhlensv. 1, 6508 Kristiansund 

og merkes «rettighetskurs». 

Er familien i behandling i spesialisthelsetjenesten i Klinikk for barn og 

unge trenger de ikke henvisning. 

 

 

Påmelding 
Pasienten/pårørende må selv melde seg på opplæringen:    

Helse Møre og Romsdal, BUP Kristiansund tlf 71 12 17 10. 

Påmelding innen 7. mars.  

Oppgi navnet på barnet, fødselsdato og diagnose, foresatte, adr. og 

telefon. 

 

Kurset er gratis. 

 

 

Informasjon 
For nærmere informasjon kontakt LMS 71120999/95481230 el. 

kursansvarlig Elin.Fladseth@helse-mr.no, 71122953/41761076. 

 

 

 


