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« Rett hjelp til å  m es tre livet»  

 

Helga Tharaldsen 
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Organisasjonskart BFI  
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Kommunalsjef for barn, 
familie og inkludering 

Pedagogisk 
psykologisk  

tjeneste 

Avdeling MIDT/SØR 

Avdeling NORD 

Barnevern-
tjenesten 

Forvaltningstjenester 

Avlastning og 
omsorgstjenester 
for barn og unge 

Inkludering og 
mangfold 

Barne- og 
familietjenesten 

Rådgivning - 
undersøkelser 

Barneverntjenester  
NORD 

Barneverntjenester  
MIDT /  SØR 

BPA/støttekontakt og  
individuell avlastning 

Bondi avlastning 
avd. IDUNN 

Bondi avlastning 
avd. BALDER 

Bleikerfaret og 
Bråsetveien avlastning 

Introduksjonssenter 
Ung 

(Tjenester til enslige 
mindreårige flyktninger) 

Introduksjonssenter 
NORD 

Introduksjonssenter 
MIDT 

Introduksjonssenter 
SØR 

Kvalitet og forvaltning 

Familie- og 
nettverkstjenester 

NORD 
Familie- og 

nettverkstjenester Midt / 
SØR 

Helsestasjoner 
NORD 

Helsestasjoner 
MIDT/SØR 

Skolehelsetjeneste 
Barneskole  

Ungdomshelse og 
administrasjon 

 



PPT 
Midtbygda - Barne- og familiehus - Røyken 

Skysstasjonen - Asker 

Barnevernet 
Kulturhuset - Asker 

Midtbygda Barne- og familiehus - Røyken 

Barne og 
familie-

tjenesten 

Skysstasjonen - Asker 

Midtbygda - Barne og familiehus 

Avlastning  og 
omsorg 

Erteløkka - Asker 
(Administrasjon, Tjenestetildeling, og Privat avlastning, støttekontakt og BPA 

Idunnsvei - Bondi avlastning – 2 avdelinger - Asker 

Bråsetveien avlastning - Røyken  
Skolebakken,Slemmestad (midlertidig, flyttes til Bleikerfaret) avlastning 
-  

Inkludering og 
mangfold 

Lennsmannslia - Introsenter/flyktningetjenesten - Asker 

Alfheim - Intro. Senter / Voksenopplæringen - Asker 

Lennsmannslia - Folkeuniversitetet - Asker 

Ovnerudveien – Intro. Senter Midt- Spikkestad 

Stikkvanssveien – Intro. Senter Sør - Filtvet 

ASKER 

SLEMMESTAD 

RØYKEN 
MIDTBYGDA 

SPIKKESTAD 

FILTVET Helsestasjoner 0-5 år: Filtvet, Midtbygda, Borgen, Holmen, Asker 
sentrum, Heggedal 

    
          

Helsestasjoner ungdom: Røyken vid skole, Midtbygda, Asker 



Faktaopplysninger - BFI 

Fagkompetanse i BFI 
• Helsesykepleiere 
• Ergo- / fysioterapeuter 
• Psykologer 
• Vernepleiere 
• Barnevernspedagoger 
• Familieterapeuter 
• Jordmødre 
• Sosionomer 
• Pedagoger 
• Fagarbeidere innenfor miljøarbeid 
• Sosialfaglig kompetanse 
• Migrasjonskompetanse 
• Ledelse 
 
 

 

Nøkkeltall 

OPPVEKST BFI 
Budsjett  

2 452 461 030 
  516 375 137  21 % 

 
 

  
 

Medarbeidere 
(antall) 3 115  604 19 % 
Medarbeidere 
(årsverk)  2587 494 19% 
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Hjelp til sammensatte og komplekse  
livsutfordringer 

 Hjelp i vanskelige situasjoner i livet 
 til sammensatte  utfordringer for  
personen/familien 

Behovs- og tiltakspyramiden  

Den enkelte i mangfoldet 
 
Barnehager/skoler/kultur/idrett,  
helsesykepleiertjeneste  



 
 Flere barn i lavinntektsfamilier 

 
 Flere unge utenfor arbeid og utdanning 

 
 Dårligere psykisk helse blant barn og unge 

 
 Flere barn som står utenfor sosiale fellesskap med jevnaldrende 

 
 Et arbeidsmarked i stor endring, økt krav til kompetanse 

 

Utfordringsbildet - oppvekst 



 Legge til rette for meningsutveksling, skape tilhørighet, gjøre innholdet relevant, skape tillit til våre 
tjenester 
 

 Legge til rette for utvikling og læring, livsmestring, deltakelse og folkehelse  
 

 Styrke barns medvirkning (på alle nivå, fra barnesamtalen til ungdomsråd) 
 

 Utvikle tjenester som fremmer inkludering og mangfold – helhet og sammenheng 
 

 Sørge for et godt sikkerhetsnett for sårbare barn og unge  
 

 Videreutvikle rollen som aktør i lokalsamfunnene med innbyggernære tjenester  
 

 Etablere kultur for samhandling i hele organisasjonen  
 

 Sikre riktig og kompetent bemanning i alle tjenester  

Hva må Oppvekst gjøre for å svare på utfordringene? 
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Våre satsingsområder: 

 
• Samarbeid for å nå målene 

 
• Bærekraftige byer og samfunn 

 
• Handling mot klimaendringene 

 
• God helse 

 
• God utdanning 

 
• Innovasjon, digitalisering og 

næringsutvikling 
 

• Økonomi 
 

• Medarbeidere 

Kommuneplanarbeidet – resulterte i følgende satsingsområder 



Oppdraget i kommuneplan / handlingsplan 
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Hovedmål;  
Askersamfunnet sikrer inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremmer muligheter 
for livslang læring for alle 

Hovedmål;  
Askersamfunnet sikrer god helse og fremmer livskvalitet for alle, uansett alder 

Strategier; 
Asker kommune skal styrke det tverrsektorielle og innovative arbeidet for å utvikle effektive tjenester til barn, unge og 
deres familier 
 
Asker kommune skal dreie ressursinnsatsen mot helsefremmende og forebyggende arbeid og aktivitet 



Oppvekst sine prioriteringer i 4-års perioden 
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• Harmonisering 

• Trygt leke- og læringsmiljø 

• Tidlig innsats, helhet og sammenheng 

• Fremme tilhørighet og medborgerskap 

• Klima og miljø 

• Kompetanse og tjenesteinnovasjon 

• Kapasitet i barnehager og skoler 

• Planarbeid 



Implementering i organisasjonen 

• 8 hovedmål 
 

• 28 delmål 
 

• 91 strategier 

Virksomhetsplan 
Oppdragsbrev  

til virksomhetene 

• Målene fordeles på 
tjenesteområdene 
 

• Prioriteringer i 
perioden 
 

• Drifts- og 
investeringstiltak 

• Inneholder 
virksomhetens mål 
 

• Inneholder oppdrag 
til virksomheten 
 

• Virksomhetene skal 
selv definere 
konkrete tiltak 
 

• Frist: 1. mars 2020 

• Sendes fra 
kommunedirektøre
n til virksomhetene 
etter 
budsjettvedtaket i 
desember 
 

• Gir virksomhetene 
rammer og føringer 
for iverksettelsen av 
handlings-
programmet 

Temaplaner 

• Utarbeides fra 2020 
og utover. 
 

• Henter aktuelle 
delmål fra 
kommuneplanen 
 



- skape helhet og sammenheng i kommunale tjenester for barn/unge/deltakere på voksenopplæringen 
 

- jobbe helsefremmende - forebygging og tidlig innsats  
 

- forsterke det tverrfaglige samarbeidet med rett kompetanse til rett tid slik at vi er sikre på at tjenestene har effekt 
 

- foreldres opplevelse av å være viktige bidragsytere og myndiggjorte i saken som angår deres barn eller familie – 
forebygge konflikter og kommunikasjonsutfordringer med tjenestene 

 
- barns stemme skal sterkere inn i saker som angår dem 
 
- det allmenne tilbudet skal ha god kvalitet, slik at ekstra innsats i de fleste tilfeller  

ikke er påkrevd 
 

- BFI skal ha fleksible tjenester slik at vi kan sette inn tiltak på rett utfordring til rett tid 
 

- fellesskapende og inkluderende praksis  
 

- Helhet og barnets beste i tjenestetilbudet (barnekonvensjonen) skal tas i betraktning i alt vi gjør 

BFI - ansvar og oppgaver 
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Høst 2019 

• Felles samlinger – skoler,  
 barnehager og BFI for å legge  
 til rette for tverrfaglig  
 samarbeid 
 – harmonisering  
 og felles forståelse for  
 verdigrunnlaget i Oppvekst 
    - forventningsavklaringer  
      og informasjon om BFI 
 
 «Rett hjelp til å mestre  
 livet» 
• Arenaer for samhandling 
• Lokalisering 

 

KORONA: 2020 - 2021 

• Barnevernreformen og 
     ny barnevernlov 
• Pakkeforløp psykisk  
 helse barn og unge 
• Ny introduksjonslov  
 inkludering og mangfold 
• Avlastning og omsorg 

harmonisering /  
Barnebolig 

• Kompetanseløftet for  
spesialpedagogikk –  
jfr. Stortingsmelding 6  
2019 – Tett på – tidlig  
innsats og inkluderende 
fellesskap gjennom  
tverrfaglig innsats 
 

 • BUP (ny veileder – kommunen skal overta behandlingsoppgaver som BUP tidligere har hatt ansvar for) 
• Politi (politireformen) 
• Tjenesteområdet Velferd og NAV  
• Fastleger / kommuneoverlege 
• Felles kompetanseutvikling - etablering av en god samhandling med skoler og barnehager –   

• BEREDSSKAP 
• TILPASNINGER 
• OMPLASSERINGER 
• KOMMUNIKASJON 
• MM…  
 
Hovedfokus: 
- Smittevern 
- Forsvarlig tilbud til barn og  
       familier  
- Oppfølging av  

rutinen for sårbare barn 
- Tilgjengelighet til BFIs  

virksomheter 
 

2021 
Temaplan 

• Leve hele livet  
 personer med funksjons- 
 nedsettelser 
 
• Barne- og ungdomstid 

 

Harmonisering og utviklingsområder 

01.JANUAR 2020 

• Kulturbygging/ 
Harmonisering 
Arbeid med helhet/ 

• sammenheng 
• Bygge tverrgående  
    strukturer og rutiner 
• Fysisk samlokalisering 

 
 

 
 
TVERRFAGLIG INNSATSTEAM 
 
 
  
 

PPTs rolle  og SPES.PED  
Harmonisering av praksis 
og framtidige rutiner 
 
 
 
 
 
 

 
RESSURSOPTIMALISERING 
VELFERDSLAB 

Virksomhetenes BRUKERRÅD 



Samarbeid mellom: 

- Foreldre 

- Barnehage / skole 

- Helsetjeneste 

- Barneverntjeneste 

- PP tjenesten 

- Andre 
samarbeidspartnere 

Team for å sikre tverrfaglig 
samhandling mot felles mål med 
rett kompetanse. 
Sikre tidlig og riktig hjelp til den 
enkelte og eventuelt familien 

Et forpliktende 
samarbeidssystem for 
tilrettelegging av råd, veiledning 
og hjelp til foreldre / foresatte og 
ansatte. 

Etablere likeverdig samspill og 
samarbeid. 

Felles problemforståelse og sikre 
en helhetsvurdering av 
barnets/familiens hjelpebehov. 

Tydelig ansvarsfordeling. 
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Tverrfaglig Innsatsteam 
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PPT og spesialpedagogikk –  
harmonisering - felles rutiner barnehager og skoler  

Kartlagt og videreutviklet rutiner for arbeid med sakkyndig vurdering og enkeltvedtak knyttet til 
spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen 

₋ det allmennpedagogiske tilbudet til alle barn skal styrkes 

₋ økt samhandling mellom PPT/spesialpedagogisk førskoleteam og 
barnehagene/skolene 

 

₋ styrke inkluderingen for enkeltbarn/større bredde og variasjon i      
metodikk/organiseringsform i skolen/barnehagen 
-    øke kompetansen til medarbeidere som jobber med barna 
-    videreutvikling kulturen og forståelsen av inkluderende praksis vekt på 
systemisk tilnærming og veiledning av det pedagogiske tilbudet 

 

Forventet 
resultat 



Et tverrgående prosjekt for å sikre at Asker har metoder og tiltak som har 
optimalisert effekt for brukerne, samt å sikre best mulig tjenester innenfor de 
økonomiske rammene til enhver tid 
 

 Kartlegge tjenester, kompetanse, metoder i BFI, og gi en fullstendig beskrivelse av 
tiltaksporteføljen 

 
 Foreta en prioritering av hvilken kompetanse BFI  skal ha i sin kjernevirksomhet 

 
 Foreta en gjennomgang av hvilke metoder, arbeidsmåter og 
samhandlingsarenaer som skal ha prioritet med tanke på å utvikle tjenestene frem i tid 

 
Det knyttes et eksternt kompetansemiljø til prosjektet, og eventuell følgeforskning 
ved implementering  
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Optimaliseringsprosjektet i BFI 



Et helhetlig tjenestekonsept for å 
skape innbyggerorienterte og 
bærekraftige livssituasjoner 
 

Formålet er at gjennom tidlig investering 
og koordinert oppfølging, skal en familie 
eller en ungdom få bedre levekår, bedret 
livskvalitet og på sikt ha behov for 
mindre tjenester fra det offentlige. 
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Velferdslab 
• Investeringstankegangen ligger til grunn 

for arbeidet.  I Asker velferdslab går 
kommunen fra å tenke velferd som en 
kostnad til å tenke velferd som en 
investering.  

• Innbyggeren/familien er med som med-
investor og tar et stort ansvar for å 
endre livssituasjonen sin.  

• På tvers av kommunens 
tjenesteområder. 

• Målgruppe er innbyggere eller familier 
med behov for langsiktige, tverrfaglige 
og koordinerte tjenester, med 
sammensatte og komplekse behov.  



• Dette er ønsket lenge, og arbeidet har startet.  

• Brukerrådene opprettes for å kunne lytte til opplevelse og forbedringsforslag fra 
brukerne for i neste omgang å kunne drive kvalitetsutvikling av og i tjenesten. 
Dette vil være «medskaping» i praksis. 

• Utfordringsbildet: 

• Mange brukere «kommer og går», ulike frekvenser mellom virksomhetene.  

• Ulike målgrupper kan være en utfordring – hvordan og hvilke temaer / områder skal 
vektlegges?   

• Å lykkes i å få relevante brukere til å ønske å medvirke, krever nøye planlegging av 
metoder og organisering tilpasset alders- og målgrupper.  
Dette krever nytenkning.  
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Brukerråd i virksomhetene 
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Det er utrolig hvor 
mye voksne kan 

snakke sammen, uten 
at det kommer barn til 

gode! 



Barn og familiene deres kan ha behov for å ha kontakt med flere ulike personer, i ulike tjenester og sektorer 
(Meld- ST 6 -  Tett på -  Tidlig innsats 2019 – 2020) 

Barns plassering i det tverrfaglig samarbeid 



Noen utvalgte arbeidsm odeller som  frem m er tverrfaglighet 
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Tverrfaglig innsatsteam  Lavterskeltiltak knyttet til bekymring (Koordinert fra BFT) 

ICDP  

Foreldreveiledningsprogram støtter barns psykososiale utvikling gjennom 
styrking av omsorgspersonens kompetanse i deres omsorgsutøvelse for 
barn. Lavterskel, tidsavgrenset og strukturert veiledningstiltak for 
omsorgspersoner med barn i alderen 0-18 år. 

De utrolige årene  Program for forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn. 
Opplæring medarbeidere i barnehager og til  foreldre 

Circel of Security  Opplæring medarbeidere, foreldreveiledningskurs 

Parent management program  (PMTO) Tilbud til foreldre som har barn med atferdsproblemer. Først må saken 
være drøftet i tverrfaglig inntaksteam.  

Flerfaglig team 
Alternative skolen 

Modellene for organisering er bygget på prinsippet om å samhandle mest 
mulig nært utfordringsbildet – ressurs og løsningsorienterte på tiltak 

SLT Rus og kriminalitetsforebyggende tiltak 

Velferdslab En modell for hvordan skape innbyggerorienterte, bærekraftige bo- og 
livssituasjoner for befolkningen i Asker.  



Forventede resultater av et tverrfaglig samarbeid –  
Hva sier forskningen? 
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 Redusert konkurranse mellom profesjonsgrupper og virksomheter 
 

 Redusert fragmentering av tjenester – vekt på helhet og likeverdige tilbud 
 

 Økt fleksibilitet 
 overskrider definerte profesjons- og fagroller og tar felles beslutninger for å imøtekomme barn og familiers behov 

 
 Synergi effekter 
 utnytter flere perspektiver og dimensjoner, bedre og mer allmenn forståelse og kunnskap (mindre 

profesjonsspesifikk og ideologisk) 
 

 Rett hjelp til rett tid           Bedre utbytte for barn og familier = økt tilfredshet 
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«Rett hjelp til å mestre livet» 

 
            Lykkes vi ?  
 
                       Hvordan vet vi det ? 
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