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Rutine 5 - Psykososialt team - å forebygge
psykososiale vansker hos barn i barnehagen
Hensikt: Å forebygge psykososiale vansker og negativ utvikling for barnehagebarn, fange
opp og handle i forhold til utsatte barn så tidlig som mulig. Ha spesiell fokus på barn som
viser tegn på mistilpasning.
Koordinator velges på slutten av hvert barnehageår.

Utfører
ansvarlig:

Aktivitet:

(ansatt,
enhetsleder, osv.)

Koordinator

1 Åremålsfunksjon






2

Koordinator eller
den som ønsker
å få saken
diskutert.
Medlemmer i
teamet







Innleder til møte
- Del 1: Drøfting på individnivå
- Del 2: Andre saker eller generelle problemstillinger



Referatet oppbevares i barnehagen. Skal inneholde dato, deltakere,
tema, antall saker og vedtak. Kopi til aktuelle (se mal)



Gir tilbakemelding på konklusjon av drøfting til foresatte. Kopi av
referat til foresatte.



Årlig evaluering. Evaluering sendes enhetsleder PPT. Det velges ny
koordinator i siste møtet før sommerferien. Arbeidsgruppen
gjennomgår evalueringen i august.

3 Møteleder

4 Referent
Styrer, eller den

Kaller inn til møte etter oppsatt møteplan
(2 ganger pr halvår)
Møtene avholdes uavhengig av innmeldte saker
Utnevner møteleder
Skriver referat
Saker som allerede er meldt Barneverntjenesten eller PPT skal ikke
drøftes i teamet (går direkte til saksbehandler).
Alle har ansvar for å melde inn saker til møtet og evt invitere med den
som ønsker å få sin sak diskutert.

5 som har

innhentet
samtykke av
foresatte

6 Koordinator

Avvik:
Avvik på denne rutinen skal registreres og behandles i avviksmodulen i RiskManager. Det vil
si at feil/svikt rettes opp, og endringer blir gjort for å sikre at tilsvarende avvik ikke skjer igjen.
Behandles som en del av den årlige evalueringen.
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Vedlegg:
1. Oppsett for møtereferat.
2. Skjema for innhenting av samtykke
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