ØNSKER DU Å BLI TILTAKSARBEIDER FOR
BARNEVERNTJENESTEN?
Barneverntjenesten i Haugesund kommune har jevnlig behov for personer som kan jobbe
forebyggende med barn og ungdom i alderen 0-18 år, og deres familier.
Barneverntjenesten har behov for oppdragstakere til følgende hjelpetiltak;
STØTTEKONTAKT
Støttekontakter skal bidra til at barn og unge får en meningsfull fritid, sosialt trening og
deltar i aktiviteter. Målsetting for oppdraget varierer ut fra det enkelte barnets behov. Vanlig
omfang for støttekontaktoppdrag er inntil 20 timer pr. mnd., men kan variere.
BESØKSHJEM
Besøkshjem skal være støtte til barn og unge som av ulike årsaker har behov for positive
opplevelser med trygge voksne og/eller være en del av en familie. Omfanget vil kunne
variere etter det enkelte barnets behov. Det er vanlig at barnet er i besøkshjemmet 1 helg
pr. mnd.
MILJØARBEIDER
Miljøarbeideren skal hjelper, støtter og/eller veileder foreldre som har behov for å styrkes i
foreldrerollen. Oppdraget kan også innebære praktisk hjelp. Omfanget av tiltaket varierer
etter den enkelte familiens behov.
TILSYNSFØRER
Tilsynsføreren kan ha ulike typer oppdrag;
-

Utfører avtalt/uanmeldt tilsyn i familier hvor det foreligger betydelig bekymring for
barnets omsorgssituasjon, for å kunne få nødvendig kunnskap og informasjon.
Utføre tilsyn under samvær mellom barn og biologiske foreldre, i familier hvor
barneverntjenesten har omsorg for barnet og/eller det foreligger betydelige
bekymringer for foreldrenes omsorgsevne.

LEKSEHJELP
Leksehjelp via barneverntjenesten skal det behovet barnet har for hjelp til lekser, som ikke
foreldrene eller skolen kan bidra til å dekke. Omfanget av tiltaket vil variere ut fra det
enkelte barnets behov.

Krav og rettigheter:
 Det stilles ingen formelle krav til utdanning, men det er ønskelig med relevant
erfaring. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 Du må være over 18 år og politiattest må fremlegges.
 Det er ønskelig at tiltaksarbeideren kan binde seg for oppdrag i minimum ett år.
 Som tiltaksarbeider er du engasjert som oppdragstaker og får oppdragsavtale som
beskriver arbeidsbetingelsene. Oppdragstaker mottar lønn etter gjeldende KS-satser.
 Oppdragstaker har krav på veiledning og oppfølging fra barneverntjenesten, etter
behov.
 Oppdragstaker har rapporteringsplikt og meldeplikt.

Lurer du på om dette er noe for deg?
Ta kontakt på tlf.: 52 74 40 40 eller kom innom Haraldsgata 94 (2. etasje), for en prat.

