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OBSERVASJONS-NIVÅET
Hverdagen i arbeid med
barn og unge
OPPMERKSOMHET
Når noe du har observert gir deg en magefølelse som tilsier at her bør du gjøre noe. NB! Ved
mistanke om vold/overgrep skal saken meldes direkte til barnevern.

KONKRETISER
Del notatene fra «oppmerksomhetssamtalen» med kontaktperson til barnet/ungdommen.
Kontaktperson til barnet må deretter ta kontakt med barnets foreldre/foresatte, og gå
gjennom «oppmerksomhetssamtalen»
DEL
Del notatene fra «oppmerksomhetssamtalen» med kontaktperson til barnet/ungdommen.
Kontaktperson til barnet må deretter ta kontakt med barnets foreldre/foresatte, og gå
gjennom «oppmerksomhetssamtalen»

SKAL DET SETTES INN TILTAK?
Om det på samtalen med foreldre/foresatte avdekkes behov for å igangsette tiltak, skal det
opprettes stafettlogg. Fyll ut resten av delen i «oppmerksomhetssamtalen».

OPPMERKSOMHETEN AVSLUTTES
«Oppmerksomhetssamtalen» arkiveres i barnets mappe, og hverdagen fortsetter som vanlig.

NIVÅ 1
Opprettelse av stafettlogg.
En tjeneste involveres.

OPPPRETT STAFETTLOGG
Gå inn på stafettloggen, opprett nytt stafettbarn, fyll inn data, bruk
«oppmerksomhetssamtalen» til hjelp.

GJENNOMFØRING AV TILTAK
Tiltak som er ført inn i stafettloggen gjennomføres.

STAFETTLOGGMØTE
Nytt stafettloggmøte med stafettholder og foreldre/foresatte blir avtalt når loggen
opprettes. På dette møtet blir tiltak evaluert, og det avtales hva som skal gjøres videre.

SKAL ANDRE TJENESTER INNVOLVERES?
Om det på stafettloggmøtet med foreldre/foresatte avdekkes behov for å involvere andre
tjenester, skal skjemaet «samtykke til deling av informasjon» fylles ut

LOKAL INNSATS FORTSETTER
Om det på stafettloggmøtet avgjøres å jobbe videre med tiltak, fortsetter innsatsen på nivå
1.

NIVÅ 2
Her koordineres to eller
flere tjenester innsatsen.
STAFETTLOGGMØTE
De tjenester som er bedt om å delta i samarbeidet blir innkalt til møtet, og koblet på
stafettloggen.

GJENNOMFØRING AV TILTAK
Tiltak som er ført inn i stafettloggen gjennomføres.

STAFETTLOGGMØTE
Nytt stafettloggmøte med stafettholder, tjenester som er bedt om å samarbeide og
foreldre/foresatte gjennomføres. På møtet blir tiltak evaluert, og det avtales hva som skal
gjøres videre.

ER DET BEHOV FOR ET BREDT SAMARBEID?
Om det på stafettloggmøtet med foreldre/foresatte avdekkes behov for et bredt samarbeid,
skal samtykkeskjema fylles ut.

INNSATS FORTSETTER ETTER BEHOV
Om det på stafettloggmøtet avgjøres å fortsette samarbeidet med andre tjenester: er loggen
på nivå 2. Om det avgjøres og kun sette inn lokale tiltak: er loggen på nivå 1.

NIVÅ 3
Her er det behov for et
bredt samarbeid.
STAFETTLOGGMØTE
De tjenester som er bedt om å delta i samarbeidet blir innkalt til møtet, og koblet på
stafettloggen.

GJENNOMFØRING AV TILTAK
Tiltak som er ført inn i stafettloggen gjennomføres.

STAFETTLOGGMØTE
Nytt stafettloggmøte med stafettholder, tjenester som er bedt om å samarbeide og
foreldre/foresatte gjennomføres. På møtet blir tiltak evaluert, og det avtales hva som skal
gjøres videre.

ER DET BEHOV FOR ET BREDT SAMARBEID?
Om det på stafettloggmøtet med foreldre/foresatte fortsatt er behov for et bredt
samarbeid, fortsettes dette, og nytt møte avtales.

INNSATS FORTSETTER ETTER BEHOV
Om det på stafettloggmøtet avgjøres å fortsette et bredt samarbeid: loggen er på nivå 3. Om
det avgjøres å fortsette samarbeide med andre tjenester: er loggen på nivå 2.

