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Tilbud

Kort om tjenesten

For hvem

Kontakt

Helsestasjonen
Jordmødre:
Tlf.: 51 46 81 50
Sentrum: Arenessmauet 1, 3.
etasje
4370 Egersund
Tlf.: 51 46 81 50
Sentrum: Arenessmauet 1, 3.
etasje
4370 Egersund

1 Oppfølging fra Helsestasjon inkl. foreldreveiledning
Jordmor

Oppfølging av jordmor i svangerskapet

Alle gravide og ved spørsmål i barseltiden

Helsestasjon,
oppfølging av barn og
unge

Helsestasjonen har som mål å ivareta
spedbarns og småbarns fysiske, psykiske og
sosiale helse. Tilbudet omfatter tiltak som kan
fremme helse og forebygge sykdom.

Alle familier med barn bosatt i Eigersund
kommune

Sentrum helsestasjon
Man-fre 08:00-12:30
Eigerøy helsestasjon
Man-ons 09:00-13:00
Helleland
helsestasjon Tirsdag
09:00-13:00
Hellvik helsestasjon
Mandag 09:00-13:00
Helsestasjon for
ungdom Tirsdag
14:00-16:00
Rundevoll
helsestasjon Man,
tirs, ons og fredag
09:00-13:00
TIBIR
Tidlig innsats barn i
risiko

Tilbud om konsultasjoner, inkl. vaksiner i
barnevaksinasjonsprogrammet. Ved
helsesøster, lege og fysioterapeut etter
program med utgangspunkt i gjeldende
retningslinjer

Veiledning til foreldre basert på PMTO.

Foreldre til barn 3-12 år, som ønsker en
bedre hverdag med barnet

Helsesøster

ICDP-gruppe
Foreldreveiledning i gruppe
International Child
Development Program

Minoritetsspråklige og norske foreldre til
barn 0-18 år som ønsker å styrke samspillet
med og omsorg for barna

Ledende helsesøster
Tlf.: 51 46 81 50

Barselgruppe

Alle som har født inviteres til tre treff i gruppe

Hel Tlf.: 51 46 81 50
helsestasjon

Oppfølging av
fysioterapeut/
ergoterapeut

Kontroll og behandling etter henvisning fra
helsestasjon/lege

Helsestasjon/lege

2 Barnehage, skole og PPT
Eigersund kommune har et variert
barnehagetilbud, med 5 kommunale og 10
private barnehager. Elektronisk søknad ved
samordnet opptak.

Retten til barnehageplass gjelder for barn
som fyller ett år senest innen utgangen av
november det året det blir søkt om plass.

Kultur- og oppvekstavdelingen
www.eigersund.kommune.no

Reduksjon av
foreldrebetaling

Ingen husholdning skal betale mer enn 6 % av
inntekten sin for barnehageplass.

Kultur og oppvekstkontoret
51468243/ 51468240

Gratis kjernetid i
barnehagen

Alle 3-, 4-, og 5-åringer som bor i
husholdninger med lav inntekt har rett til å få
20 timer gratis oppholdstid i barnehage per
uke.

Husholdninger som har lavere inntekt enn kr
533 500,- kan søke om redusert
foreldrebetaling.
Per august 2018 gjelder dette husholdninger
som har inntekt under 533. 500,ø i inntekt

Tusenbeinet åpen
barnehageÅpen man
– ons kl. 09-14

Gratis barnehagetilbud med frilek,
formingsaktivitet, sangstund og felles måltid.
Du kan komme når du vil og bli så lenge du vil
innen åpningstiden.

for barn 0-6 år i følge med voksne.

Parkveien 1
Tlf. 969 42 286
Styrer Britt-Eva Sjo Sirevåg

Utvidet ressursteam i
barnehagen

Tverrfaglig team i barnehagen som kan drøfte
bekymring knyttet til et barn med foresatte, gi
råd og veiledning og foreslå videre oppfølging
av barnet

Foreldre til barnehagebarn og elever som
det knyttes bekymring til. Deltakere etter
avtale med foresatte. Kan være: PPT,
helsesøster, barnevern, mfl

Barnehage

51468243/ 51468240

Kultur og oppvekstkontoret
51468243/ 51468240

Styrer i barnehagen

Samarbeidsmøter

Møter mellom barnehage/skole, foresatte og
instanser følger opp barnet/familien

Foreldre, barnehage/skole, instanser som
følger opp barnet/familien, og evt eleven

Grunnskoletilbud

Eigersund kommune har åtte grunnskoler,
hvorav fem barneskoler, to ungdomsskoler og
en 1-10-skole. I tillegg er det to private
grunnskoler, Samfundet skole og Gamleveien
skole.

Alle barn i skolepliktig alder bosatt i
Eigersund kommune.

Nærskoleprinsippet gjelder, hvis
eleven ønsker å gå på en annen
skole enn nærskolen kan det evt.
imøtekommes så fremt det er
kapasitet på skolen eleven ønsker å
gå på. Søknad til avdeling for kultur
og oppvekst. Dersom skolebytte
utløser skoleskyss dekkes dette av
foresatte.

Skolefritidsordning

Skolefritidsordningene skal legge til rette for
lek, kultur- og fritidsaktiviteter med
utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og
interesser hos barna.

Alle barn på 1.- 4. trinn og alle barn med
særskilte behov på 5.-7. trinn har rett til
tilbud før og etter skoletid. SFO tilbyr 4 ulike
oppholdstider/betalingssatser: 100 % (5
dager), 80 % (4 dager), 60 % (3 dager) og 40
% (2 dager). Det gis søskenmoderasjon slik:
30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3.

Rektor eller SFO-leder på den
enkelte skole

Alle kommunale
skoler tilbyr SFO

Kultur- og Oppvekstavdelingen
51468000

Redusert
foreldrebetaling SFO

Kommunestyret i Eigersund har vedtatt at det
skal innføres gradert foreldrebetaling for
opphold i SFO.

Husholdninger med under 2,5G i samlet
inntekt kan etter søknad få reduksjon i
foreldrebetalingen.

Kultur og oppvekstavdelingen

Ressursteam i skolen

Team sammensatt av nøkkelpersoner på
skolen, helsesøster og PPT, kan drøfte tiltak
for elever som har behov for ekstra
oppfølging

Alle elever i grunnskolen

Kontaktlærer

Tverrfaglig team som kan bistå elev og
foreldre med drøfting av aktuelle
oppfølgingstiltak, råd og veiledning etc.

Elever som har behov for ekstra oppfølging
og deres foresatte

Utvidet ressursteam i
skolen

51468000

https://indd.adobe.com/view/5ef3bea0919e-4e16-950c-7da0d5bd5e25
Skolen

Individuell oppfølging
Sosialrådgiver/miljøve
ileder/sosiallærer

Alle ungdomsskoler og videregående skoler
har egen sosialrådgiver eller sosiallærer som
kan være til støtte for elever som har ulike
problemer som ikke er knyttet til fag

Alle elever

Kontaktlærer/ sosiallærer/
sosialrådgiver/miljøveileder

Miljøveileder for
minoritetsspråklige
elever i
Eigersundskolen

Miljøveileder bistår elever, foreldre og skole i
forbindelse med mottak av
minoritetsspråklige elever. Bistår med
skolestart, hjem skole-samarbeid og
fritidstilbud.

Minoritetsspråklige elever ved alle skolene.

Kontor ved Husabø skole

PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste. Utreder
barnehagebarn og elevers behov for
tilrettelegging. Bistår skole/barnehage med
tilrettelegging for barn/unge med ulike
utfordringer knyttet til læring i barnehage og
skole

Barn i barnehage og skole som for eksempel
har:
- språk og talevansker
- konsentrasjonsvansker
- sosiale- og emosjonelle vansker
- atferdsvansker
- syn- og hørselsvansker
- generelle lærevansker el fagvansker
- lese- og skrivevansker
- matematikkvansker
- nonverbale vansker

PPT 51469270

Spesialpedagogisk
hjelp i barnehagen

Hvis et barn har spesielle utfordringer, kan
han eller hun ha rett til spesialpedagogisk
hjelp. Retten til spesialpedagogisk hjelp følger
av barnehageloven § 19a. PPT er sakkyndig
instans når behovet for spesialpedagogisk
hjelp skal vurderes. Retten gjelder uansett om
barnet går i barnehage eller ikke

Barn 0-6 år som er vurdert å ha rett til
spesialpedagogisk hjelp fra PPT; og der
kommunen har fattet vedtak om dette.
Rettigheten gjelder da uavhengig av om
barnet går i barnehage eller ikke.

Fagleder barnehage 51468000

Spesialundervisning

Elever som ikke har eller kan få
tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring
har rett til spesialundervisning. Dette kan for

Elever som er vurdert å ha rett til
spesialundervisning og der det er fattet
vedtak om dette. Krever sakkyndig vurdering

Kontaktlærer

tlf 51 46 10 40

eksempel bety at eleven jobber etter andre
læringsmål enn andre elever, at eleven får
særskilt oppfølging i klassen eller særskilt
tilpasset utstyr. Retten reguleres i
Opplæringslovens kap. 5.

fra PPT.

Forsterket avdeling
Grøne Bråden skole
FA

Skreddersydd skoletilbud for elever som har
behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Det
jobbes i team rundt den enkelte elev. Egen
avdeling med gode fasiliteter med hensyn til
ulike funksjonshemminger. Egen helårsåpen
SFO.

Elever 1. – 6. trinn med funksjonshemninger

Avdelingsleder FA 51464534/
Rektor
Fa.gbs@eigersund.kommune,no

Forsterket avdeling
Rundevoll skole FARS

Spesialpedagogisk opplæringstilbud, hvor det
jobbes i team rundt den enkelte elev. Alle
elever er integrert i klasse.

Elever 1. – 6. trinn med diagnoser innen
autismespekteret

Avdelingsleder FARS 51463644
Rektor

Leksehjelp i skolen

Skolene tilbyr leksehjelp til utvalgte elever på
barnetrinnet

Organieres ulikt fra skole til skole, noen
skoler gir tilbud til utvalgte trinn – andre gir
tilbud til enkeltelever som vurderes å ha
behov for leksehjelp i gruppe

Kontaktlærer

Leksehjelp via
frivilligsentralen

Leksehjelp

For barn på Husabø skole

Henvendelse til Frivilligsentralen

https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/sarskiltebehov/spesialundervisning/Spesialundervisn
ing/

3 Ulike helsefremmende og forebyggende tilbud til barn og unge
Skolehelsetjeneste

Åpen dør og tilbud etter retningslinjer og
behov til alle elever

Alle elever ved kommunale og private
grunnskoler, samt Dalane vgs

Helsestasjonen Tlf.: 51 46 81 50

Jentegrupper og

Helsefremmende grupper som jobber med

For elever i skolen

Kontaktlærer, ressursteam,

guttegrupper

tema som selvfølelse, press, kropp, mobbing
etc.

Psykologisk
førstehjelp

Et strukturelt og nyttig verktøy som skal
styrke barn og unge når det gjelder å ta vare
på egen psykisk helse

Elever som trenger det

Helsesøster/ Mestringsenheten

Uteteamet

Uteteamet følger opp ungdom som ønsker
endring i livet eller har noe vanskelig i livet.
Hjelp kan gis i form av samtaler, aktivitet,
praktisk bistand, foreldreveiledning, støtte
ungdommen i møte med andre
hjelpeinstanser etc. - lav terskel!

Alle unge 13 - 18 år

47791618/ 47977550/ 51468420

Mestringsenheten for
barn og unge

Oppfølging av barn/unge med psykiske
vansker individuelle samtaler,
foreldreveiledning eller gruppetilbud

Barn og unge 6-18 år med psykiske vansker

Henvisningsskjema på hjemmesida,
eller via kontaktperson på skolen

Nærmiljø-kontakten i
Mestringsenheten

Oppsøkende arbeid, oppfølging av ungdom og
foreldre, samtaler, praktisk bistand, støtte i
møte med andre offentlige aktører, frivillig
rustesting, hasjavvenningsprogrammet

Ungdom (16-25) som ønsker oppfølging

Nærmiljøkontakten i Mestringsenheten
45872481/ 41601497

Helsestasjon for
ungdom

Helsetjeneste hvor unge kan treffe lege,
helsesøster eller jordmor. Tilbudet er gratis, vi
har taushetsplikt og det er ingen
timebestilling

Ungdom 14-20 år

92459771
Tirsdager 14.00 – 16.00,
Arenessmauet 1, 3. etg

Glidelåsen

Hjelp til ungdom med forhøyet risiko for
dropout i overgang til videregående skole.
Glidelås-elever får oppfølging fra 10. trinn og
ut vgs.

Elever på 10. trinn som tar sikte på ordinært
opplæringsløp og som har forhøyet fare for
frafall pga. ikke-faglige grunner

Kontaktlærer eller rådgiver på
skolen

skolehelsetjenesten, uteteam

Oppvekstkoordinator 45446155

Gruppetilbud for krysskulturelle ungdommer i
alderen 14-20 år. Omhandler 12 temaer
knyttet til identitet og tilhørighet, ressurser
og muligheter og utfordringer, valg og
dilemmaer

Krysskulturelle ungdommer

Uteteamet/ miljøveileder for
minoritetsspråklige elever/
Mestringsenheten

Verktøy for koordinering av tjenester til
personer som har et langsiktig
oppfølgingsbehov som medfører tiltak fra
minst to helse- og omsorgstjenester
Ansvar for koordinering av tjenester til
personer med behov for langvarige og
koordinerte tjenester.

Foreldre, barnehage, skole og instanser som
gir hjelp til familien

Koordinerende enhet

Foreldre, barnehage, skole og instanser som
gir hjelp til familien

Koordinerende enhet

Ansvarsgruppe

Tverrfaglig gruppe som samarbeider med
foreldre til barn som har behov for oppfølging
fra flere instanser. Koordinering av individuell
oppfølging

Foreldre, barnehage, skole og instanser som
gir hjelp til familien

Koordinator

BPA - Brukerstyrt
personlig assistanse

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse.
Det betyr at du kan søke kommunen om å få
de ordinære helse- og omsorgstjenestene
over i en ordning hvor du selv bestemmer
både
● hvem du skal ha som assistent
● hvilke oppgaver du vil ha hjelp til
● når hjelpen skal utføres
Tilbud til familier med krevende
omsorgsoppgaver, gis etter vedtak

Ordningen er beregnet for personer med
fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser,
og målet er at bruker selv skal kunne få et
mest mulig aktivt og uavhengig liv til tross
for din funksjonsnedsettelse. I hovedsak for
brukere som har et langvarig hjelpebehov på
mer enn 25 timer i uken

Søknadsskjema for boliger og
helse- og omsorgstjenester.

Barn med nedsatt funksjonsevne

Enhetsleder og miljøterapeut 1

FLEXid

4 Helse
Individuell Plan

Koordinator

Kommunal og privat
avlastning til barn og
unge med nedsatt
funksjonsevne

51468000

51468000

Støttekontakt

Omsorgslønn

Ledsagerbevis

Støttekontakt skal bidra til at du får mulighet
til å leve og bo selvstendig, og til å delta på
aktiviteter. Gis som gruppetilbud, og noen
ganger som individuelt tilbud
Økonomisk ytelse som kan gis til person med
særlig tyngende omsorgsarbeid.
Lønnsnivået er som for omsorgsarbeidere og
er uavhengig av lønnsmottakers utdannelse
og lønnsnivå.
Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg
en ledsager uten ekstra kostnader på kulturog fritidsarrangement og på transportmidler
der ordningen aksepteres. Du betaler selv
gjeldende priser

Personer som vurderes å ha rett til
støttekontakt Etter Lov om helse og
omsorgstjenester §3-2, 6b

Søknadsskjema for boliger og
helse- og omsorgstjenester.

Ytes vanligvis i forbindelse med pleie og
omsorg av gamle, syke pasienter, alvorlig
funksjonshemmede voksne og
multifunksjonshemmede barn.

Enhetsleder sentrum/
Blåsenborg

Ledsagerbevis er beregnet på personer med
sykdom eller nedsatt funksjonsevne med
behov for bistand for å kunne delta på
arrangementer.

Ledsagerbevis for voksne
v/ Kjerjaneset Bo – og
servicesenter
51 46 38 26 / 51 46 38 00
Ledsagerbevis for barn og unge
Koordinator for barn og unge med
nedsatt funksjonsevne
51 49 40 70 / 474 56 109

Treffpunkt
Bøckmanngt 14

Tilbud for barn og unge 6-16 år som er
pårørende eller etterlatte, i regi av
Kreftforeningen.

Barn og unge som er pårørende eller
etterlatte

Kreftkoordinator tlf 51468075

Oppfølging av familier
hvor alvorlig sykdom
inntreffer

Samtale med den som er syk og pårørende,
fokus på barns behov. Samarbeid med
barnehage, skole og andre

Den som er alvorlig syk og de pårørende

Kreftkoordinator tlf 51468075

KID/KIB

Kurs i mestring av depresjon/ Kurs i mestring
av belastninger Kurs i mestring av depresjon –
KID, er utarbeidet for voksne som i perioder
kjenner seg nedstemt eller er deprimert.
Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom

Frisklivssentralen/
Mestringsenheten

på tankene sine og å se sammenhengen
mellom tanker og følelser.

5 Dalane barnevern
Undersøkelsen etter
bvl §4-3

Kartlegge situasjonen rundt barn/familier som
det knyttes bekymring til

barn/familier som det er meldt bekymring
for eller som selv tar kontakt

Råd og veiledning

Råd og veiledning knyttet til omsorgsrollen

Etter vedtak fra barneverntjenesten

COS – Circle of
security

Veiledningsmetode som fremmer trygg
tilknytning mellom foreldre og barn

Etter vedtak fra barneverntjenesten

PMTO – Parent
Management Training

Veiledningstilbud til foreldre som har barn
med krevende atferd

Foreldre til barn 3-12 år

MST - Multisystemisk
Terapi

Familie- og nærmiljøbasert behandling for
ungdom med alvorlige atferdsproblemer.

Ungdom og foreldre 12-18 år

FFT - Funksjonell
Familieterapi

Behandlingstilbud for familier med ungdom
som viser alvorlige atferdsvansker eller som
er i risiko for å utvikle dette

Ungdom og foreldre 12-18 år

Familieråd

Et familieråd er et møte mellom familiens
private nettverk og offentlige instanser, Målet
er å komme fram til en plan som skal bedre
familiens, og spesielt barnets, situasjon.
Familierådet ledes av en koordinator som
oppnevnes av BUFETAT.

Familier med barn 0 -18 år

Dalane barnevern
Strandgata 18
51468400

PYC-veiledning
Parenting Young

Foreldreveiledning til foreldre med kognitive
funksjonsnedsettelser. Målet er å utvikle og

Foreldreveiledningsprogram for foreldre til
barn under 7 år, der foreldrene har kognitive

Dalane barnevern
Strandgata 18

Etter vedtak fra barneverntjenesten bvl §4-4

Dalane barnevern
Strandgata 18
51468400
Dalane barnevern
Strandgata 18
51468400
Dalane barnevern
Strandgata 18
51468400
Dalane barnevern
Strandgata 18
51468400
Dalane barnevern
Strandgata 18
51468400
Dalane barnevern
Strandgata 18
51468400

Children

styrke foreldrenes kompetanse i praktiske
ferdigheter og samspill med barnet. Bygger på
opplæringsmetoder som bla rollespill, bilder
og sjekklister

funksjonsnedsettelser

51468400

Besøkshjem

Kompenserende tiltak til barn og unge som
trenger ekstra voksenrelasjoner

Barn og unge 0-18 år etter vedtak

Støttekontakt/
fritidskontakt

Kompenserende tiltak til barn og unge som
trenger støtte til deltakelse i aktiviteter

Barn og unge 0-18 år etter vedtak

Økonomisk bistand
Eks dekke utgifter til
o Barnehage
o SFO
o Fritidsaktiviteter

Kompenserende tiltak som kan gis av
barnevernet. Økonomisk bistand skal
fortrinnsvis gå til barnet og barnets behov.
Det er presisert i forarbeid til Lov om
barneverntjenester at “barneverntjenesten
ikke skal være en tjeneste som yter
økonomisk bistand eller andre tiltak som
faller inn under andre tjenesters
ansvarsområder.”

Barn og unge 0-18 år etter vedtak

Dalane barnevern
Strandgata 18
51468400
Dalane barnevern
Strandgata 18
51468400
Dalane barnevern
Strandgata 18
51468400

Tilsyn i hjemmet

Etter vedtak fra barneverntjenesten, kan
være frivillig eller pålagt etter vedtak fra
Fylkesnemnda. Skal være risikoreduserende,
skal kontrollere foreldre ved bekymring for
for eksempel rus, vold og/eller omsorgssvikt

Foreldre til barn og unge 0-18 år, etter
vedtak

Dalane barnevern
Strandgata 18
51468400

Plassering utenfor
hjemmet

Etter vedtak fra barneverntjenesten og i
samarbeid med foreldre og barn eller etter
vedtak fattet av fylkesnemnda. Plassering kan
skje i barnets nettverk, eller i fosterhjem/
institusjon fremskaffet av Bufetat.

Barn 0-18 år, krever vedtak

Dalane barnevern
Strandgata 18
51468400

Tilbud om fortsatt oppfølging etter 18 år for
unge som har mottatt bistand fra barnevernet

For unge med barnevernstiltak

Dalane barnevern
Strandgata 18
51468400

Pingvinen Fritidsklubb

Fritidsklubb

elever på mellomtrinnet (junior) og ungdom
opp til 18 år (senior)

Inghild Vanglo
Mob 47452073
Tlf 51 46 80 93

Eigersund kulturskole

Musikkundervisning, visuell kunst, drama,
dans. Undervisning individuelt og i gruppe.

Barn fra 1. trinn og oppover

http://eigersundkulturskole.no/
Tlf 51 46 81 40

Reduksjon av
foreldrebetaling i
kulturskolen

Eigersund kommunestyre har innført gradert
foreldrebetaling i kulturskolen. Forsørgere
med under 2,5G i samlet inntekt får 50%
reduksjon i kontingent

Forsørgere med under 2,5g i inntekt.

Søknad leveres Eigersund
kommune, kultur- og
oppvekstavdelingen, postboks 70,
4379 Egersund innen 31.
oktober.Spørsmål: 51 46 81 40.

Frivillige lag og
organisasjoner
(oversikt)

En rekke frivillige lag og organisasjoner tilbyr
deltakelse i fritidsaktiviteter. Frivilligsentralen
har oversikt over tilbudene som finnes

Ånnfliik

Fleksibelt aktivitetstilbud for og med ungdom.
I prinsippet kan alle slags aktiviteter tilbys,
basert på forslag fra ungdom og ungdoms
medvirkning. (Eksempel: åpen idrettshall,
kokkekurs, formingsaktiviteter, mediekurs,
temakvelder etc.)

For ungdom - 13-16 år

Tilskudd gis til organiserte aktiviteter som
for eksempel deltakelse på turer i regi av
lag og organisasjoner, turneringer,
stevner, leire, enkeltstående

Barn og unge i lavinntektsfamilier. For mer
informasjon – se lenke i rubrikken til høyre.

Ettervern

6 Fritid og ferie

Aktivitetspott til barn
og unge i
lavinntektsfamilier

https://www.eigersund.kommune.
no/frivilligsentralen.154263.no.ht
ml
Uteteamet
47791618/ 47977550/ 51468420

https://www.eigersund.kommune.
no/inkludering-av-barn.6221625148494.html

Kari Anne Bergøy 45446155

arrangementer etc. Tilskudd kan også gis
til innkjøp av nødvendig utstyr.
Sommeraktivitet i regi
av mestringsenheten
for barn og unge

Aktivitetstilbud i sommerferien,
dagsaktiviteter i gruppe

Barn og unge med tilknytning til
Mestringsenheten

Mestringsenheten

Motorsport

Fritidstilbud med tett voksenoppfølging,
deltakere lærer å skru, ta lisens for
motorcross, samt kjøre bil

For utvalgte ungdommer 13 år og oppover

Dalane barnevern 51468400
Ledere: Trond Erik Håland og Stian
Søsæther

Sommerjobb til
ungdom

Lønnstilskudd og hjelp til å komme i
sommerjobb i offentlig sektor eller privat
næringsliv

Ungdom. Unge i Glidelåsen,
ungdomsoppfølging/ungdomsstraff eller
som på annen måte vurderes å ha særskilt
utbytte prioriteres

Uteteamet

Opplevelseskort

Kort som gir barn og unge gratis tilgang til
diverse kulturtilbud og aktiviteter. Fungerer
som et klippekort.

Barn og unge (egne kriterier)

NAV 55 55 33 33

Friluftskveld på
Låvaberget

Sosial samlingsplass med matlaging og fysisk
aktivitet ute

Tilrettelagt for alle - gratis!

Dalane friluftsråd 51293045 i
samarbeid med Kulturkontoret og
folkehelsekoordinator 51468000

Utstyrsbank

Friluftsutstyr til utlån og utleie, bla slalåmski,
langrennsski, Hockeyskøyter, snøbrett, kano,
kajakk, telt, liggeunderlag, soveposer,
bålpanner, stormkjøkken

Familier som ønsker å låne/leie utstyr

Dalane Friluftsråd 51293045

Friluftsskole med overnatting og
dagsaktiviteter. Fiske, opplæring kart og

Barn 10-13 år og 13-15 år. Har noen plasser
forbeholdt barn i lavinntektsfamilier

Friluftsskole vinter,
sommer og høst

47791618/ 47977550/ 51468420

www.nav.no

post@friluftsrad-dalane.no

https://www.xn--dalanefriluftsrdrob.no/

kompass, bading, ski, aking etc

7 Ulike konsultasjonsteam/beredskapsteam
Beredskapsteam mot
mobbing

KUTT Konsultasjonsteam
vold og overgrep

Tverrfaglig team som kan gi råd og veiledning
i saker hvor barnehagebarn/elever får sin rett
til trygt barnehage-/skolemiljø brutt, og hvor
en opplever at barnehagen/skolen trenger
hjelp utenfra for å løse utfordringen.

Barnehagebarn/elever som opplever å ikke
være inkludert, eller andre former for
mobbing.

Tverrfaglig team med særlig kompetanse om
vold og overgrep. Kan gi veiledning til
privatpersoner og fagpersoner, samt bidra til
kompetanseheving

Privatpersoner og fagpersoner som er
bekymret for om barn utsettes for/er vitne
til vold og/eller seksuelle overgrep

Sylvia Imhof, Led. Helsesøster, Lund
Tina Rosenblad, Helsesøster Eigersund
Siw Randi Tollefsen, Led. Helsesøster Sokndal
Astrid Veum Mydland, Mestringsenheten
Eigersund
Sissel Irene Fagermo, Barneverntjenesten
Bjerkreim
Margrethe Klippenberg, Barnevernstjenesten
Eigersund
Tom Sigurd Nybø, Familievernkontoret
Gisela Puntervoll, BUP
Brit Karin Sandve, politiet
Kjersti Berge, Helsesøster Bjerkreim og
koordinator.

Oppvekstkoordinator 45446155

Skolen kan også ta kontakt.
Telefon. 917 20 752
kutt@ eigersund.kommune.no
Det er også mulig å kontakte KUTTs
medlemmer i egen kommune.

Kommunalt
psykososialt kriseteam

Tverrfaglig team som yter støtte, omsorg og
faglig hjelp til mennesker som rammes av
ulykker, kriser og katastrofer

Teamet rekvireres av lege, politi,
ambulansepersonell og prest

Kommunalsjef for Helse og Omsorg

8 Ulike samarbeidsfora
SLT - Samordning av
lokale Rus og
Kriminalitetsforebyggende Tiltak

Samarbeidsmodell mellom kommune og politi
Arbeidsutvalg - utveksler informasjon om
ungdomsmiljøer i Eigersund, drøfter ulike
problemstillinger, initierer-, iverksetter og
følger opp tiltak

Politisk og administrativ ledelse i
kommunen, ledelse i politiet

SLT-koordinator 51468000

Representanter fra ungdomsskolene, Dalane
vgs, helsestasjon, nav, mestringsenheten,
Pingvinen fritidsklubb, barnevernet, politiet

Politikontakt 02800

Styringsgruppe/politiråd - strategisk
samarbeid om kriminalitetsforebygging på
ledernivå i Eigersund kommune og politiet
Forum for integrering
og inkludering av barn
og unge

Tverrfaglig forum på systemnivå som drøfter
behov og aktuelle tiltak som kan fremme
integrering og inkludering av barn og unge i
innvandrerfamilier

Representanter fra barnehage, skole,
frivilligsentralen, helsestasjon, nav,
barnevern

Flyktningetjenesten

Folkehelseforum

Tverretatlig og tverrfaglig gruppe som
disponerer folkehelsemidler til ulike
helsefremmende tiltak

Deltakere fra tannhelse, helsestasjon,
kulturkontoret, Dalane friluftsråd,
frivilligsentralen mfl

Folkehelsekoordinator 51 46 83 59

Knutepunktsgruppa –
barn i
lavinntektsfamilier

Tverrfaglig gruppe som gjør nasjonal
tilskuddsordning for inkludering av barn i
lavinntektsfamilier kjent, og koordinerer

Ansatte fra frivilligsentral, barnevern,
mestringsenheten, skole,
flyktningetjenesten og oppvekstkoordinator

Oppvekstkoordinator, 45446155

søknader

9 Ulike handlingsplaner/ retningslinjer
Handlingsplan mot
krenkende adferd og
mobbing i barnehagen

Planen beskriver hvordan barnehagene
jobber for å forebygge, avdekke og håndtere
krenkelser og mobbing

Handlingsplan mot
krenkende adferd og
mobbing i skolen

Planen beskriver hvordan skolene jobber for å Skole
forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og
mobbing

Plan for overgang
mellom barnehage og
skole

Skriftlig prosedyre som angir hva som skal
skje og når, for å gjøre overgangen mellom
barnehage og skole så god som mulig

5- og 6-åringer

https://www.eigersund.kommune.
no/getfile.php/4187096.1621.maq
ailwsqktnit/Handlingsplan+mobbin
g+skole.pdf
Fagleder barnehage

Barnehage/skole

Fagleder skole

Plan for overgang
mellom barneskole og
ungdomsskole

Skriftlig prosedyre som angir hva som skal
skje og når, for å gjøre overgangen mellom
barneskole og ungdomsskole så god som
mulig

Elever på 7. og 8. trinn

Fagleder skole

Plan for overgang
mellom ungdomsskole
og videregående skole

Skriftlig prosedyre som angir hva som skal
skje og når, for å gjøre overgangen mellom
grunnskole og videregående skole så god som
mulig

Elever på 10. trinn/VG1Skole

Fagleder skole

Handlingsveileder
bekymringsfullt
skolefravær

Planen beskriver hva skolen skal gjøre for å
forebygge, avdekke og håndtere
bekymringsfullt skolefravær

Elever i risiko for å utvikle et bekymringsfullt
skolefravær

https://www.eigersund.kommune.
no/getfile.php/4128586.1621.mna
knpmzkbpibs/Bekymringsfullt+skol
efrav%C3%A6r+-

Barnehage

https://www.eigersund.kommune.
no/getfile.php/3943584.1621.ntuki
sbjnkzbu7/Handlingsplan_mobbing
_barnehagen_FERDIG.pdf

Skole

+Faglig+veileder.pdf
Oppvekstkoordinator 45446155

Kommunal
retningslinje for
tverrfaglig samarbeid,
barn og unge

Planen beskriver hvordan Eigersund
kommune organiserer samarbeid rundt barn
og unge på systemnivå og individnivå

Alle som arbeider med barn, unge og
familier

Kommunal
retningslinje –
opplysningsplikt til
barnevernet

Retningslinjen beskriver hvordan ansatte skal
gå fram når bekymring for et barn utløser
opplysningsplikt til barnevernet

Alle enheter som jobber med barn, ungdom
og foreldre

http://husabo.eigersundskolen.no/
index.php?artID=9506

Retningslinjer: barn
som pårørende

Hensikten med retningslinjene er å klargjøre
framgangsmåte og ansvarsfordeling for
personell som er i kontakt med alvorlige syke
foreldre og foresatte. Det gjelder både rus,
psykiatrisk sykdom eller alvorlig og langvarig
somatisk sykdom. Hensikten er å ivareta
informasjons- og oppfølgingsbehovet som
barn har.

Barn som er pårørende

Helse og Omsorg 51468000

Inkluderings og
integreringsplan

Planen skal være et verktøy i arbeidet med å
gi innvandrere mulighet for deltakelse,
opplæring, yrkeserfaring og inntektssikring,

Ansatte som arbeider med inkludering og
integrering

https://www.eigersund.kommune.
no/getfile.php/3582415.1621.bdfe
wbfeqf/Inkluderings+og+integreringsplan+2016++2019.pdf

10 Tilbud og tiltak fra samarbeidspartnere
Se meg

Kurs: Hva med oss






Individuelle samtaler
Gruppesamtaler
Hjemmebesøk/skolebesøk
Undervisning og opplæring

Kurs for foreldre som har barn med nedsatt
funksjonsevne, fysiske eller psykiske vansker
eller kronisk sykdom.
Kursene går over en helg, som regel fra fredag
til søndag, og er lagt til hyggelige hoteller

Barn og unge som pårørende

Kurset passer for dere som:
●
●
●
●
●
●
●

har en utfordrende hverdag
vil ha tid til å være kjærester
vil ha hjelp til å bli bedre på
kommunikasjon
føler dere har lite tid til hverandre
ønsker verktøy til å håndtere
konflikter
vil unngå krangling
vil treffe andre foreldre i samme
situasjon

hei@semeg.no
http://semeg.no/kontakt/
Kontor: Vigrestad
Familievernet (Bufetat)
https://bufdir.no/Familie/Hjelp_til
_parforholdet_og_familien/Hvame
doss/For_par/Hva_med_oss/

Individuell veiledning Sinnekontroll

Veiledning knyttet til å utvikle bedre
aggresjonskontroll.

https://docplayer.me/421861-Enkel-ogeffektiv-aggresjons-kontroll-4-trinn.html

Familievernet

Kurs: Fortsatt foreldre

Fortsatt foreldre er et kurs som passer for deg
som ønsker å skape et GODT NOK
foreldresamarbeid med ekspartner etter
samlivsbrudd - til beste for barna.

Kursene foregår i grupper Ekspartnere bør
ikke gå på samme kurs

Familievernet (Bufetat)
https://bufdir.no/Familie/Tilbud_R
egionene/Kurstilbud_Fortsatt_fore
ldre/

Råd og veiledning til
foreldre som er fratatt
omsorg for barna sine

Minikurs for foreldre
med høyt konfliktnivå
etter samlivsbrudd

 individuelle samtaler
 Gruppetilbud
Bearbeidelse av følelser og råd og veiledning






Bufferkurs for par






Krisesentertilbud i
Dalane

å styrke samholdet og
hverdagskjærligheten
å tilby verktøy som kan gjøre det lettere å
mestre negative følelser, irritasjoner,
konflikter og personlighetsforskjeller
å gi kunnskap om hva som skaper gode
parforhold
å gi innblikk i hvordan man kan ivareta
lyst og seksualitet i varige forhold

I samarbeid med Eigersund kommune driver
Krisesenteret et samtaletilbud i Egersund.
Tilbudet er gratis og krever ingen henvisning.

Familievernet
https://bufdir.no/Familie/Hjelp_til
_parforholdet_og_familien/foreldr
e_fratatt_omsorg/
Familievernet

Hvilke konsekvenser kan foreldres
konflikter ha på barn?
Hva kan jeg gjøre for å skåne barna
for en pågående konflikt?
Hvordan forstå konflikt og dens
mekanismer
Råd for å dempe konflikter

Dette er et samlivskurs med vekt på


Foreldre som er fratatt omsorg for barna
sine

https://bufdir.no/Familie/Kurs/Ves
t/Vest/Minikurset_er_et_tilbud_til
_foreldre_med_utfordrende_og_k
onfliktfylt_foreldresamarbeid_ette
r_samlivsbrudd_Kurset_er_apent_f
or_alle/
Samlivskurs spesielt beregnet på dere som
har vært sammen lenge nok til å ha opplevd
at de samme konfliktene har en tendens til å
gjenta seg

Familievernet

For personer som lever med vold i nære
relasjoner, har opplevd vold tidligere og
sliter med ettervirkninger eller er bekymret
for andre.

Tilbudet gis på Eigersund
helsestasjon, timebestilling
51539623

https://bufdir.no/Familie/Tilbud_R
egionene/Bufferkurs___samlivskur
s_for_par/

Redigert 22.09.19 av Kari Anne Bergøy

