
 

Referat fra møte med lokalt team Molde 30.11.2017 

Tilstede:  

Fra Molde kommune: Krisesenteret veileder Janne Kari Svergja, helsestasjon virksomhetsleder 

Tove Martinsen, barnevernstjenesten enhetsleder Yngve Brakstad Cappelen, fagseksjon 

barnehage fagsjef Gro Toft Ødegård,  

Fra Helse Møre og Romsdal: Molde behandlingssenter rådgiver Siv Kvamme, DPS Molde/ ROP, 

fagkonsulent Helene Botterli, koordinator Mette Grytten 

Gjester: Senter for foreldre og barn enhetsleder Jorun Nordhaug Dale, Ressurstjenesten 

prosjektleder Anette Eidem Røsok 

Meldt avbud: BUP småbarnsteam psykologspesialist Anne Meisal Nerbø, fra NAV Kristin 

Fjørstad, Ressurstjenesten fagleder Jannie Rasmussen, SLT-koordinator og rådgiver i 

rådmannens stab Tone Haukebø Silseth, avdeling fødselshjelp og kvinnesykdommer 

seksjonsleder Rigmor Sviggum, legetjenesten helsestasjonslege Signe Friborg Hjorth, bruker- og 

pårørenderepresentantene Tove Jorun Finnøy og Ina Killingrød Greve, PPT virkshetsleder Gro 

Bjørnstadjordet Ericson. 

Saker: 

1. Presentasjon av Senter for familie og barn, se også egen presentasjon 

 Et døgnbasert og døgnbemannet hjelpetiltak gjennom barnevernet, for familier med barn i alderen 
0-6 år, evt. i siste del av svangerskapet. Flest barn under 1 år. Viktig at familiene kan fungere i et 
bofellesskap. 

 Det skal være vesentlig bekymring for omsorgen for barnet. Egenandelen for kommunen er 26%. 

 I utgangspunktet et frivillig tilbud, mens enkelte foreldre kjenner seg nok tvunget til å ta imot. 

 Tiltaksforløpet: kartleggingsfase, endringsfase, videreføringsfase. Ca. 6 måneder opphold. 

 4 plasser på huset og 1 hjemmebasert plass. Familiene har egen leilighet, med felles kjøkken og 
stue.  

 Dagtilbud for barna/barnehagetilbud.  

 Målet er at foreldrene skal bli i stand til å gi barna god nok omsorg. Senteret veileder foreldrene, og 
«pusher» ved behov. Familieråd blir ofte benyttet for å mobilisere nettverket – OBS! siden familien 
selv velger deltakerne, kan viktige ressurspersoner for barnet utestenges. 

 Tverrfaglig personale. 

 Pedagogiske grupper, ICDP grupper (12 uker) for å styrke foreldrenes samspill med barnet (også for 
fremmedkulturelle). COS-P/ trygghetssirkelen oppleves som svært nyttig tiltak for tilknytningen. 
Mentaliseringsbasert miljøterapi. Videoveiledning. Familieterapi. Elementer fra 
individualterapi/støttesamtaler. PMT-O terapeuter. 

 Foreldrene kan være engstelige, trygging er viktig del av oppholdet. Husregler hjelper med rammer, 
forventninger og trivsel. 

 Senteret er stengt annenhver helg (grunnet ressurser), og familiene reiser hjem for å prøve ut tiltak i 
hjemmesituasjonen. 

 Familiene står ofte i krevende og komplekse situasjoner, svært viktig med kommunalt samarbeid 
under oppholdet og oppfølging i etterkant.  

 Utfordrende med fremmedkulturelle familier, pga. kulturforskjeller, barneoppdragelse og 
språkbarrierer. Tolker kan ha flere roller og tjenesten fungerer ikke alltid like godt. 



 

 

2. Presentasjon av barnehag- området 

 27 barnehager i Molde, flest kommunale 

 400 ansatte, positive og flinke medarbeider. Flere har COS-P. 

 Viktig å kjenne barnehageloven og forskriftene – gir føringer på hvordan håndtere ulike situasjoner. 
Viktig med linje- og organisasjonsforståelse – særlig når bekymring oppstår. 

 Jobber med å øke kompetanse på å se/oppdage, og hvem skal gjøre hva/når 

 1450 barn i Molde - nesten alle barna har barnehageplass 

 Barnehagen er et helsefremmende og pedagogisk tilbud. Bør være et tilbud for alle barn. Det finnes 
betalingsordninger for familier med lav inntekt, f.eks gjennom barnevernstjenesten. 

 Tilbyr foreldremøter og foreldresamtaler. Trekantsamtaler (foreldre, barnehage, annen instans ved 
utfordringer)  

 Fra formålsparagrafen: 

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 

fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling… Barna skal få utfolde skaperglede, 

undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle 

grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og 

forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 

bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. 

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.» 

3. Erfaringssamling for Barneblikk prosessgruppene og styringsgruppen 

Bør legge vekt på mest mulig deling av erfaring på tvers av de lokale gruppene for å hente ideer og lære 

av hverandre. Foreslått dato er fredag 25.mai 2018. 

 
4. Møteplan for våren 2018:  

a. Torsdag 15.februar kl. 12.30 – 15.00 

b. Onsdag 11.april kl. 12.30 – 15.00 

c. Torsdag 7.juni kl. 12.30 – 15.00 

d. I tillegg blir det noen ekstra møter for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen utvides med Siv og 

Anne.  

Neste møte: Torsdag 15.februar kl. 12.30 – 15.00 

Møtested: beskjed kommer 

Saker til 

neste møte: 

 Presentasjon av tjenester: AA, politiet, føde/barsel.. 

 Arbeidsgruppen orienterer om fremdriften og søknad om stimuleringsmidler, 

diskusjon rundt forslagene  

 Kompetansehevingsbehov for familieteamene og samarbeidspartnere 

 Annet.. 

 

 

Ref. Mette Grytten 


