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Kompendium bedre tverrfaglig innsats – Stafettloggen
Kompendiet beskriver drift og vedlikehold av Stafettloggen (Bedre tverrfaglig innsats) i Haugesund
kommune.

1. Innledning
Dersom ansatte i Oppvekst i Haugesund kommune får en oppmerksomhet knyttet til barn og unge,
skal man som hovedregel følge Handlingsveilederen for BTI; Stafettloggen. Barn/ungdom og deres
foreldre skal involveres på et tidlig tidspunkt. Et viktig unntak er ved mistanke om vold og overgrep,
da skal melding til barnevern sendes umiddelbart.
Foreldre kan selv be helsestasjon, barnehage eller skolen om å vurdere å opprette en Stafettlogg for
en oppmerksomhet rundt eget barn / ungdom.
Bedre tverrfaglig innsats, Stafettloggen er en samarbeidsmodell med en handlingsveileder, felles
nettside og en elektronisk logg. Modellen sikrer en god og ryddig saksgang og lett tilgjengelig
informasjon for alle involverte aktører.

2. Bakgrunn
Stafettloggen ble innført i Haugesund i perioden 2012 – 2017. I denne perioden ble nettside, rutiner,
verktøy og skjema utviklet og tilpasset modellen.
Haugesund kommune piloterte i regi av Helsedirektoratet sammen med 7 andre kommuner, Tromsø,
Skien, Årdal, Røros, Stord og Tysvær kommune.
En kommunalt nedsatt pådrivergruppe med ledere fra barnehage, skole, PPT, barnevern,
helsestasjon, SLT, styrket barnehagetilbud, avdeling skole og barnehage og organisasjonene, ledet
arbeidet med utvikling og implementering av satsingen.
Alle involverte tjenester har justert og korrigert sine rutiner for å kunne inngå i samhandlingen.

3. Roller og ansvar
Avdeling skole og avdeling barnehage har det overordnede ansvaret for drift og vedlikehold av
Stafettloggen. Det gjelder spørsmål knyttet til webløsningen og til selve arbeidet.
Herunder ajourføring av lister av ansatte innen alle tjenester i oppvekst.
Avdelingene drifter nettportalen til kommunen og har ansvar for oppdateringer knyttet til endring av
rutiner i Risk manager, vedlikehold av dokumenter, handlingsveilederen og utvikling av nettsiden.
Avdelingene innhenter hjelp fra skolenes IKT ansvarlige eller IKT medarbeider med ansvar for
kommunens nettside.
Avdelingene følger flyten av logger ved kontroll to ganger i året når det administrative grensesnittet
er klart fra Conexus.
Avdelingene leder / deltar i nettverk mellom tjenestene i Oppvekst for oppfølging av samhandlingen
og utvikling av denne.
Avdelingene leder / deltar i nettverk knyttet til utenforliggende tjenester og samhandling oppsatt i et
forpliktende årshjul.
Leder av tjenestene har ansvar for å sende oppdatering / korrigering av personallister til Avdeling
skole.
Ressurspersoner pekes ut på hvert tjenestested. Avdeling skole og avdeling barnehage har ansvar for
samling med oppdatering av disse i to møter høst og vår. Små tjenestesteder kan ha en
ressursperson, større bør minst ha to.
3
Haugesund kommune 2017

Kompendium for drift og vedlikehold av Stafettloggen
Pådrivergruppen med ledere fra barnehage, skole, PPT, barnevern, helsestasjon, SLT, styrket
barnehagetilbud, avdeling skole og barnehage og organisasjonene, leder arbeidet med utvikling og
implementering av satsingen.
Ledermøte i oppvekst har det overordnede ansvar for Bedre tverrfaglig innsats og har dette som
tema på møter.
3.1 Barnehage og pedagogisk støtteenhet
Kommunen:
Utarbeider og setter kvalitetskjennetegn for bruk av stafettloggen i Insight. Barnehager som ikke har
tatt i bruk Insight, vil kunne få kvalitetskjennetegnene i papirformat.
Følger opp årshjul og rutine for «oppfølging og veiledning» av barnehagene for å sikre rett og god
bruk av Stafettloggen.
-

Årlig dialogmøte i den enkelte barnehage med styrer/ daglig leder og ressurspersoner om
BTI-arbeidet. Gjennomgang av barnehagens årshjul og vedlikeholdsarbeid for Stafettloggen
BTI/ Stafettloggen er fast tema på ledernettverk for styrerne i Haugesundsbarnehagene.
BTI/ Stafettloggen er fast tema når det arrangeres ressursdager for Haugesundsbarnehagene.
Legger til rette for relevant kompetanseheving etter kartlegging/behov.
Oppdatere og informere om nettsiden for Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) og Stafettloggen.

Hver barnehage:
En til to ressurspersoner i hver barnehage skal sammen med styrer/daglig leder sikre god
implementering og drift av BTI-arbeidet/ Stafettloggen:
Utarbeide årshjul og implementerings/vedlikeholdsplan for barnehagen som oppdateres årlig.
Årshjulet skal ivareta følgende:
o Presentasjon av BTI/ Stafettloggen for foreldre/ foresatte på høstens første
foreldremøte og på informasjonsmøte for nye foreldre. Vise nettsiden
(http://www.haugesund.kommune.no/stafettloggen) og film
(https://www.youtube.com/watch?v=QZ6MShGkC5I )
o Plan for opplæring av nytilsatte
o For hele personalet: Gjennomgang av handlingsveilederen i Stafettloggen 2 ganger
per år. Særlig fokus på nivå 0 og nivå 1.
o Tema for ped. ledere / barnehagelærere 4 ganger per år: Undringssamtalen,
samtykke (varighet og fornying) språket i loggen, hvordan gjennomføre loggmøter,
overganger mellom nivåer i loggen. Felles refleksjon og erfaringsdeling.
o Styrer/ daglig leder: Oversikt over aktive logger hver 3 måned.
Plan for implementering/ vedlikehold skal inneholde følgende drivere for god implementering:
o Ledelse – hva har ledelsen ansvar for/ hvordan
o Trening på kjernekomponentene i BTI:
 Myndiggjøre foreldre/ foresatte
 Sikre samhandling
 Sikre overganger
o Veiledning, erfaringsdeling og kompetanseheving
o Plan for evaluering av bruk av stafettloggen:
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Hvordan kan barnehagen se at de har endret praksis
Hvordan fungerer språket og målarbeidet i stafettloggen
Er kjernekomponentene forstått og akseptert

3.2 Barnevern
 Stafettlogg skal registreres i sjekklister, meldingskjema, tiltaksplaner og omsorgsplaner
 Det skal begrunnes dersom logg ikke er opprettet
 Hvis logg ikke er opprettet i nye saker fra 01.01.17, skal det tilbakemeldes til melder at dette
må gjøres
 Ved henleggelse av saker, påse at logg videreføres av primærtjenesten dersom familien
fortsatt har behov for hjelp fra disse. Legges inn i rutine ved henleggelse av saker
 Etter plassering i fosterhjem, logg for videre tverretatlig samarbeid
Legges inn i rutiner for fosterhjemsarbeid
 Informasjon stafettloggarbeid:
Tas opp hvert kvartal på seksjonsmøter, etterspørre og evaluere arbeidet med logg
Info til alle nyansatte/vikarer som en del av opplæringsrutinene
Gjennomgang av handlingsveileder i seksjonsmøter 1 gang i året
3.3 Helsesøstertjenesten og jordmortjenesten
Stafettlogg som tema på personalmøter og på internmøter i helsestasjon, skoleteam og
helsetjenester til ungdom.
Personalmøter:
Gjennomgang av handlingsveileder og undringssamtalen ved oppstart høstsemester.
Status – Oppsummering – Erfaringsdeling, to høst og to vår.
Stafettloggnytt på hvert personalmøte.
Internmøter:
Gjennomgang språket i loggen, samtykke – varighet og fornying, De 10 Bud gjennomgås hvert
høstsemester.
Erfaringsdeling ved behov.
Opplæring av nytilsatte (avdeling skole og avdeling barnehage)
Jordmortjenesten:
Involvere tjenesten i stafettloggarbeidet
Helsestasjon 0-5 år
Informasjon til alle foreldre på hjemmebesøk
Helsestasjon ansvarlig for opprettelse av stafettlogg:
 Barn 0 – 1 år som ikke er begynt i barnehage
 Barn 1-5 år som ikke går i barnehage.
 Barnehagebarn hvor foreldre tar kontakt angående ønske om henvisning, innhente samtykke
– avklare med barnehage.
Skolehelsetjeneste
Grunnskole
Informasjon til foreldre i samarbeid med skolen.
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Samarbeider med skolen om stafettlogg der det er aktuelt.
Vurdere stafettlogg ved helserelaterte utfordringer.
Videregående skole
Samarbeide med skolen om stafettlogg der det er aktuelt.
Vurdere stafettlogg ved helserelaterte utfordringer.
3.4 PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)
Systemnivå
 Alle ansatte skal ha kjennskap til Stafettloggen og handlingsveileder
 PPT skal ha en til to ressurspersoner – en for sped- og småbarn og en for skoleteam
 PPT inviterer inn ansvarlig på avdeling skole ved behov for oppdatering på Stafettloggarbeid i
kommunen og egen enhet
 Stafettloggarbeid er et av punktene på generell del i samarbeidsavtaler som inngås årlig med
den enkelte skole
 Kontaktpersoner fra PPT har fokus på Stafettloggarbeidet ved «sine» skoler
 Kontaktpersoner fra PPT bidrar inn i aktuelle aktive stafettlogger før henvisning med faglige
innspill/veiledning etter samtykke
 Status og erfaringsdeling stafettloggarbeid gjennomgås på planleggingsdager ved avslutning
av hvert semester
 PPT bidrar med en person på nyansattopplæring i kommunen
Individnivå
 Som en del av henvisningsrutinen, er det krav om at det foreligger rapport fra Stafettlogg
ved henvisning til PPT. Avvik fra dette må begrunnes
 Som en del av tiltaksutredning, bidrar PPT inn i aktive stafettlogger der barnet også er
henvist

 Tiltak i stafettlogg inngår som et vurderingsgrunnlag i forhold til behov for videre
tiltak/oppfølging fra PPT.

3.5 Skole
Hver skole skal ha to ressurspersoner for oppfølging av stafettloggen. Den ene kan være den samme
som har ansvar for oppfølging av Olweus.
Oppfølging av stafettloggen knyttes til Olweusårshjulets struktur. Dette for å sikre at stafettloggen
blir tatt opp med jevne mellomrom gjennom året. Olweusstrukturen er godt innarbeidet i
Haugesundskolen.
Skolestart – ledelsen gjennomgår handlingsveilederen og undringssamtalen med de ansatte.
Stafettloggens nettside presenteres på foreldremøter hvert år– introduksjon (film og nettside) 1.
klasse – klasseforeldremøter høst.
Ved opplæring av nytilsatte i september hvert år (ansvar avdeling skole) vil stafettloggen ha samme
dag som Olweus med en halv dag av hvert. Her vil hjelpetjenestene presentere seg.
Det er to spørsmål i teamreferatet i Olweus om stafettlogg:
1. Nye logger fra sist?
2. Erfaringer med logger. (undringssamtalen, oppstart/ bekymring, kjennetegn for
måloppnåelse, tips til tiltak).
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På rektormøter settes av tid ved oppstart høst- oppsummering / erfaringer på enkelte møter
gjennom året.
Forsvarlig system – fast spørsmål: Hvor mange logger har skolen?

4. Opplæring
Ledere av tjenestene har årlig oppdatering av stafettlogg ved oppstart av nytt år. Avdeling skole og
avdeling barnehage har ansvar for oppdateringen.
Avdelingen har ansvar for oppfølging og skolering av ressurspersoner fra hver tjeneste. Det inviteres
til to møter pr. halvår for oppdateringer, innspill og erfaringsdeling.
Ved oppstart av skole- barnehage -året gjennomføres opplæring av nytilsatte. Det er en tre timers
samling der hjelpetjenestene også presenteres. Se mal for opplæringen. Avdelingene har ansvar.
Opplæring knyttet til områdene nevnt under, må på dagsorden og gjennomføres etter behov og etter
en oppsatt plan.

5. Rutiner
Utarbeidede rutiner ligger i Risk manager. Rutiner knyttet til en spesifikk tjeneste under tjenesten og
rutiner som er felles og som gjelder spesifikt stafettloggen er plassert under «Stafettloggen».

6. Sikkerhet
Stafettloggen er på sikkerhetsnivå 4 og krever pålogging med Bank ID, Buypass eller Commfides.
Haugesund har muligheter for å bistå med en Buypass løsning for de som ikke har Bank ID.
Det er samtykke som avgjør om det opprettes en logg. Den ansatte klarerer med sin leder, se
handlingsveileder.
Det inngås to samtykker, samtykke for å etablere en stafettlogg og et generelt informert samtykke
for samhandling med andre tjenester. Ved oppstart er det samtykke for å etablere stafettlogg som er
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påkrevd. Informert samtykke kan gis dersom det er aktuelt med veiledning på nivå 1 eller ved
overgang til nivå 2.
Samtykket må oppdateres ved utgått dato.
Personopplysninger håndteres etter personopplysningsloven 13, 14, § 8 og 9
Se rutine
Leder av tjenesten har ansvar for at pdf /utskrift av logger ved bytte av tjeneste lagres i barnets /
elevens mappe, se rutine, denne gjennomgås årlig
Risikoanalyse gjennomføres etter mal fra Conexus, se rutine.

7. Gjennomføring
Det er et mål at barnet / eleven skal informeres og delta i møtene.
Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av samordnede tiltak i tjenesten og i hjemmet. Møter
settes for vurdering av tiltak, videreføring eller for nye tiltak. Foreldre og barn / elev inviteres til
møtene.
Tiltak gjennomføres, og hjelpetjenesten deltar på møter med noe tids mellomrom for å veilede og
eventuelt involveres i tiltak. Antall deltakere i møter holdes på et minimum. Tiltak evalueres av de
som gjennomfører tiltaket sammen med foreldre og barn/ elev. Dersom det er mange aktører
involvert, vil møter med totalvurdering avholdes halvårlig eller etter behov. Aktørene kan oppdatere
seg i loggen i forhold til igangsatte tiltak. Deltakelsen begrenses til en deltaker pr. tjenestested.

8. Barns rett til medvirkning
•
•
•
•
•
•

I 2003 ble FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr. 1 inkorporert i norsk lov for å sikre
barns rett til å få dekket sine grunnleggende behov, beskyttelse og medvirkning
Sentrale prinsipp er barnets beste og barns medbestemmelse
Dersom barn og unges rett ikke er ivaretatt i beslutningsprosesser som vedrører dem,
kan det utgjøre en saksbehandlingsfeil
Barn som er fylt 7 år eller yngre rett til å uttale seg
Når barnet er 12 år skal det legges vekt på hva barnet mener
Elev over 15 år skal inkluderes på samme måte som voksne i saksutredningen

9. Handlingsveileder
Handlingsveilederen vedlikeholdes av avdeling skole og avdeling barnehage. Den er tema to ganger
pr. år i tverrfaglig gruppe, ansvar seksjon skole og barnehage
Gjennomgås årlig ute i tjenestene
Teknisk oppdatering gjennomføres av IKT ansvarlig skole og IKT person på Servicesenteret

10. Verktøy
Verktøy og skjema gjennomgås to ganger pr år i møte i tverrfaglig gruppe, ansvar avdeling skole og
avdeling barnehage

8
Haugesund kommune 2017

Kompendium for drift og vedlikehold av Stafettloggen

Oppvekst
5528 Haugesund
Telefon: 52 74 30 00
www.haugesund.kommune.no
www.hkskole.no
www.hkbarnehage.no
Haugesund kommune
2017
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