Stafettloggen - Haugesund kommune

Bedre tverrfaglig innsats – Stafettlogg
Dokumentasjon, samarbeid og gode overganger
En introduksjon for foreldre i Haugesund kommune
I Haugesund kommune har vi fokus på barn og unges trivsel. Vi har innført:
Stafettlogg
Dokumentasjon, samarbeid og gode overganger
Hva er en stafettlogg?
 En Stafettlogg er en elektronisk loggbok over tiltak og involverte personer
 I stafettloggen er alle igangsatte tiltak med vurderinger for hvert barn samlet
 I Stafettloggen beskrives de avtaler som er inngått
 Stafettloggen gir en oversikt over hvilke tjenester og hvile fagpersoner som er involvert
og hvilke oppgaver de har
 Stafettloggen kan være med på å sikre gode overganger for dere og deres barn
Stafettloggen utarbeides alltid i samarbeid med dere som foreldre ved at dere gir samtykke.
Dere vil til enhver tid være oppdatert på det som er skrevet i loggen.
Kun barnets foreldre og de personene som foreldrene gir tillatelse til, kan få lesetilgang til
stafettloggen.
Når starter en Stafettlogg?
Når en medarbeider og foreldre er blitt oppmerksom på et barn, har diskutert bekymringen og
bestemmer seg for å sette inn et tiltak rundt barnet.
Stafettloggen starter når foreldrene har gitt samtykke og et tiltak skal igangsettes – når det
innledes et samarbeid rundt deres barn.
Tiltakene vil knyttes til utviklingsområder der barnet kan ha nytte av ekstra støtte i en periode
eller over tid.
Det innhentes alltid samtykke fra foreldrene, dette utvides når flere tjenester involveres.
Det innhentes også samtykke ved alle overganger.
Når slutter en Stafettlogg?
Stafettloggen slutter når dere som foreldre sammen med øvrige samarbeidsparter ser at barnet
trives og tiltakene har gitt ønsket effekt.
Som foreldre kan dere til enhver til avslutte loggen.
Adgang til den elektroniske stafettloggen:
Den elektroniske loggen ligger på internett.
Det er flere påloggingsmuligheter:
1. Skriv følgende adresse inn i adresselinjen:
http://www.haugesund.kommune.no/stafettloggen
2. Eller gå inn på hjemmesiden til ditt barns tjeneste eller på kommunenes internettside,
www.haugesund.kommune/stafettloggen
Når du har åpnet påloggingssiden, logger du på med BankId
Spørsmål
Dersom du har spørsmål til stafettloggen eller har bruk for ytterligere opplysninger, er du
velkommen til å kontakte tjenesten.
Du kan lese med om Stafettloggen på www.haugesund.kommune.no/stafettloggen
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