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TIBIR

HENVISNING
Finner du her:

TIBIR Koordinator sitter i Sørhauggata 145
BASEN Barne- og familiesenter

Til deg som trenger hjelp til å
fremme samarbeid og trivsel i
hjemmet, skolen og i
barnehagen

Postadresse for henvisninger
Haraldsgata 94, Postboks 2160
5504 Haugesund

Tidlig innsats for barn i risiko

https://www.haugesund.kom
mune.no/skjemastafettloggen

MANGE UTFORDRINGER

Foreldre møter i dag mange utfordringer i
barneoppdragelsen. Det er ikke alltid lett
å vite hvordan en skal håndtere barn
som;

TILTAKENE
TILBUDET: Tilbudene henvender seg til familier
med 3 til 12 år gamle barn eller blir 13 år.

PMTO behandling; PMTO behandling gis til
familier med barn som har utviklet atferdsvansker.

KONTAKT
For mer informasjon om TIBIR systemet kan du
kontakte TIBIR koordinator Elisabeth Emberland,
tlf:46920806
e-post:
elisabeth.emberland@haugesund.kommune.no

TIBIR foreldregrupper: Gruppetilbud med
PMTO behandling

 Ikke hører på hva en sier
 Trasser
 Kanskje også snakker stygt
 Truer, slår, sparker eller biter

TIBIR foreldrerådgivning: Rådgiving tar sikte
på å hjelpe familien på et så tidlig tidspunkt som
mulig.Her jobbes det indirekte med regulering av
egne og barnets følelser, foreldrene får verktøy til å
lette hverdagsrutiner. Vi har fokus på å skape et
godt samspill mellom foreldre og barn.

DU kan fylle ut skjemaet sammen med PPT,
Barnevern, Helsestasjoner,
Skolehelsetjenesten,Pedagogisk
Støtteenhet, Barnehager og Skoler. Eller du
kan velge å gjøre et helt selv.

TIBIR konsultasjon: Konsultasjon gis ansatte i
barnehage og skole etter at familien har fått
innvilget TIBIR tiltak.

TIBIR kartleggere: Det er nok å fylle ut

Alle barn kan oppføre seg slik av og til,
men hvis slik oppførsel blir et mønster
som varer over tid, kan foreldre trenge
noen å rådføre seg med.

henvisningsskjemaet og sende til TIBIR
koordinator, familien blir oppringt av en kartlegger
som vil ha et intervju som bestemmer hvilket tiltak
familien trenger.

Adressen du leverer inn skjemaet som du
finner under stafettloggen er: Haraldsgata
94, Postboks 2160 Haugesund.

