Samarbeidsarenaer Stor-Elvdal kommune
Møtenavn

Deltakere

Formål

Tverrfaglig team

Enhetsledere helse og
oppvekst

Koordinere hjelpetjenestene på en
hensiktsmessig måte, løse felles
utfordringer.

Møte helsestasjon og
flyktningetjeneste
Samarbeidsmøte lege
og psykiatri
Politimøte

Samarbeidsmøte
Elevtjenesten

Fagmøte barnehage
og skole
Møte
tannhelsetjenesten og
barneverntjenesten

Møte barnevern og

Ledende helsesøster og
Utveksle erfaringer og oppdateringer
flyktningkonsulent
om arbeidet med familiene
Lege, rus og psykisk
Utveksle erfaringer og oppdateringer
helsetjeneste
om arbeidet med familiene
Politi, helsesøster, rus-og
Kriminalforebyggende fokus.
psykisk helse, avdelingsleder
Drøfting av ungdomsmiljøet.
SEUS, Koppang skole,
Sikre et tverrfaglig perspektiv på
MØVGS, leder for klubben
aktuelle problemstillinger.
Flykning tjenesten og
Utveksle erfaringer og oppdateringer
barnehagene
om arbeidet med familiene
Helsesøster, rus- og psykisk
Samle tverrfaglige tjenester for
helsetjeneste, miljøpedagogisk
veiledning/rådgiving om tema eller
personale MØVGS (NAV og
case. Sikre erfaringsutveksling og
Oppfølgingstjenesten deltar på
relasjonsbygging mellom tjenestene
et møte)
Pedagogiske ledere og styrere Drøfte overgang og samarbeidsarenaer
barnehagene og avdelingsleder
Koppang skole
Skoletannlegen og
Etablere gode rutiner mellom
barneverntjenesten
barnevernstjenesten og
tannhelsetjenesten for å avdekke
omsorgssvikt og overgrep mot barn og
unge.
Enhetsleder og saksbehandlere
Samle tverrfaglige tjenester for

Ansvarlig / evaluering
*1
Enhetsleder Koppang
barnehage

Flyktningkonsulent

Hyppighet
Seks ganger pr år

Fire ganger pr år

Ruskonsulent
Politi

Fire ganger pr år

Flyktningkonsulent

Fire ganger årlig

Rektor MØVGS

Fire ganger pr år

Enhetsleder Koppang
barnehage

En gang årlig

Skoletannlegen

En gang pr år
(februar)

Ledende helsesøster

Fire ganger årlig

helsestasjonen

barnevern og helsesøstre

Møte helsesøster,
flyktning tjenesten
og skolene *2
Møte helsesøster,
flyktning tjenesten og
barnehagene *2
Tilbakemeldingsmøte

Helsesøster og skolepersonell

Helsesøster og barnehage
personell

Sektormøte oppvekst
og kultur

Pedagogisk ledere og
kontaktlærer 1.trinn
Enhetsledere skole, barnehage,
kultur

Ledermøte

Sektorledere og rådmannen

Pedagogisk nettverk

Avdelingsledere Koppang
skole og SEUS, enhetsleder
skole, enhetsleder barnehage,
sektorleder
Helsesøstre i Stor-Elvdal og
Fjellregionen
Helsesøstre i SÅTE
kommunene
Helsestasjonen og
tannhelsetjenesten

Helsesøsterfagmøte
Helsesøsterfagmøte
Samarbeidsmøte

Samarbeidsmøte
økonomi
Veiledningsmøte
BUP

Skatteoppkrever, økonomisjef,
namsmannen, NAV
BUP og deltakere fra skolene

veiledning/ rådgiving om tema eller
case. Koordinere arbeidet med
klienter.
Orientere om samarbeid og rutiner

Virksomhetsleder skole

Sektorleder oppvekst

En gang årlig
(planleggingsdag
i august)
En gang årlig
(planleggingsdag
i september)
En gang årlig
(september)
Hver 14.dag

Rådmannen

Hver 14.dag

Sektorleder oppvekst

Elleve ganger
årlig

Fagsaker

Ledende helsesøster

Fire ganger årlig

Fagsaker

Ledende helsesøster

To ganger årlig

Etablere gode rutiner mellom
helsestasjonen og
Tannhelsetjenesten for å gi et helhetlig
hjelpetilbud
Drøfte aktuelle saker

Tannhelsetjenesten

To ganger årlig

Økonomisjef

Åtte ganger årlig

Systematisk veiledning til skolene.
Aktuelle fagtemaer

BUP

To ganger årlig

Orientere om samarbeid og rutiner.
Planlegge helseundersøkelser i
barnehagene.
Orientere om skoleoppstart, utveksle
erfaringer
Drøfte enhetenes utfordringer.
Koordinere arbeidet og sikre høy
kvalitet og stabil drift av tjenestene
Drøfte sektorenes utfordringer.
Arbeide med langsiktige målsettinger
Drøfte aktuelle skole- og
barnehagesaker.

Styrere i barnehagene

Kontaktlærer 1.trinn

Veiledningsmøte
BUP
Veiledningsmøte
BUP
Veiledningsmøte
BUP
Systemmøte med
PPT

BUP og deltakere fra
barnehagene
BUP og deltakere fra rus-og
psykisk helse
BUP og helsestasjonen
PPT og enhetsledere skole og
barnehage

Rus-og psykisk helse og NAV
Samarbeidsmøte
med NAV
Rus- og psykisk helse og
Samarbeidsmøte rushjemmesjukepleien
og psykisk helse og
hjemmesjukepleien
Koordinerende enhet Sektorleder Helse-, omsorgsog velferdstjenester.
Sektorleder Oppvekst og
Kultur
Enhetsleder NAV velferd
Leder av tildelerenheten

Systematisk veiledning til
barnehagene. Aktuelle fagtemaer
Systematisk veiledning til enhet rusog psykisk helse. Aktuelle fagtemaer
Systematisk veiledning til helsestasjon
ansatte. Aktuelle fagtemaer
Systematisk veiledning til
barnehagene og skolene. Aktuelle
fagtemaer
Systemjobbing. Diskutere aktuelle
problemsaker
Systemjobbing. Diskutere aktuelle
problemsaker
Ivareta brukergrupper med et stort
bistandsbehov fra mange
tjenesteområder, både fysisk, psykisk
og sosialt. I tillegg til statlige pålagte
oppgaver skal enheten være en
meldeinstans og et samordningsforum
i saker som i utgangspunktet ikke har
noen naturlig adresse.
Enheten har myndighet til å plassere
ansvar for videre avklaring av behov,
og til å gi aktuelle tjenesteområder i
oppdrag å utnevne personlige
koordinatorer.

*1) Ansvarlig for gjennomføring og evaluering. Rapporterer til nærmest overordnede

BUP

To ganger årlig

BUP

To ganger årlig

BUP

Fire ganger årlig

PPT

NAV

Fire ganger årlig

Fagleder
hjemmetjenesten.

Elleve ganger
årlig

Leder tildelerenheten

Elleve ganger
årlig

*2) Koppang barnehage, Menighetens barnehage, Sollia barnehage, Sollia skole, Koppang skole, Stor-Elvdal ungdomsskole (SEUS), Midt
Østerdal videregående skole (MØVGS)

