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Barn og Helse – hvem er vi? 
• Familiens hus:

– Barneverntjenesten
– Helsestasjonen

• Helsestasjon, Skolehelsetjeneste, Jordmortjeneste og 
HFU-Helsestasjon for ungdom

– Barnehagekontor
• Barnehagemyndighet
• Spesialpedagoger 

– Lærlingekoordinator
– SLT-koordinator

• Kommunale barnehager:
- Bliksåsen, Blakstadheia, Kringletoppen, Mykland og 

Gårdsbarnehagen 

B
arn

 o
g H

else



Familiens hus
Hva kan vi være stolte av?

• Klart å få til bedre tverrfaglig samarbeid rundt de minste;  
- Ressursteam er etablert for barnehagebarn

• Synlig hus midt i sentrum, mange innom og flere bruker 
Ekornreiret

• Gode rutiner for utdeling av aktivitetsmidler

• Foreldreveiledning – COSP:
– Det gjennomføres både individuelle- og gruppekurs i 

Trygghetssirkelen både for barnehage- og skoleforeldre. 
– Målet med denne satsingen er lavterskel, og at dette er 

noe alle foreldre kan ha nytte av. 
– Tilbakemelding: «Dette er noe alle foreldre burde hatt –

det burde vært pålagt»
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Familiens hus
Utfordringer neste 4 år

• Utfordring med nye lokaler, flere tjenester inn og 
vil gjerne ha flere med i huset.

• TIDLIG INNSATS – ikke lovpålagte tjenester

• Finne enda flere arenaer for tverrfaglig og 
tverretatlig samarbeid.

• Hvordan kartlegge og følge opp barn i 
lavinntektsfamilier? 
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Barneverntjenesten
Hva kan vi være stolte av?

• Fast tid hver uke hvor med kompetanseheving

• Dette parallelt med at alle deltar i KUBA, et 
kompetansehevingsprogram i samarbeid med 
barneverntjenestene i Agder, UIA og Fylkesmannen 

• Vi jobber med rutiner og internkontroll

• Vi har et godt arbeidsmiljø og en stabil arbeidstokk

• Vi har implementert barnets perspektiv / 
medvirkning på en ny og bedre måte siste året

• Vi bruker Familieråd som metode i arbeidet
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Barneverntjenesten
Utfordringer neste 4 år

• Liten barneverntjeneste
• Endringer i bvt/lovverk / mer ansvar til kommunene
• Vi jobber med alle typer saker (generalist vs spesialist)
• Det er større krav til dokumentasjon / kompetanse / 

spesialisering
• Vi har få/lite tiltak å sette inn i komplekse saker
• Det er klare føringer for av bvt ikke lenger får kjøpe 

private tiltak
• Krever mye av den enkelte mtp å holde seg oppdatert
• Økning i antall omsorgsovertakelser
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Helsestasjonen
Hva kan vi være stolte av?

• Styrket helsestasjonen med 1 årsverk  gjennom 
statlige midler, betyr at vi ligger omtrent på 
helsedirektoratets normtall.

• Solid helsesøstergruppe, godt faglig og sosialt 
miljø i avdelingen.
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Helsestasjonen
Utfordringer de neste 4 år

• Særlig knyttet til ungdommenes psykiske helse: angst, 
depresjoner, ensomhet, utslitte ungdommer. Ingen tegn 
til at dette avtar- og ungdommene vil sannsynligvis ta 
med seg en del av utfordringene videre i voksenlivet. 

• Oppfølging av de eldste ungdommene, særlig de i 
aldersgruppen 16-20 år og psykisk helse. Psykisk helse i 
Froland tar ikke imot ungdom under 18 år. 

• Ønskelig med flere ungdom som benytter HFU-
helsestasjon for ungdom.
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Barnehagekontor - barnehagene
Hva kan vi være stolte av?

• Barnehageplan 2019 – 2023 på vei: (mars 2019)
– Visjon for alle barnehagene, også de private: Gode barndomsminner

– Barnehagebarn inkludert i planen forteller at de liker å være i barnehagen, fordi 
der gjør de det gøyeste de vet om: Å få leke med vennene sine! : « Det som gjør 
meg glad er å få leke med venner, kle meg ut og når jeg får bestemme leken». 

– Barns medvirkning gir føringer for videre arbeid i barnehagene

• Kompetanseplan:
– Felles kompetanseplan for private og kommunale barnehager. 

– Barnehagene i Froland skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av 
naturopplevelser, og få oppleve naturen som arena for lek og læring.

• Spesialpedagogisk støtte:
– Prøveprosjekt barnehageåret 2018 / 2019: Alle barnehagene får jevnlig besøk av 

spesialpedagogene på Barnehagekontoret. Innhold: Tidlig innsats, veiledning til 
ansatte, observasjon og kartlegging.

– Ble redusert i 2019 da vi har laget flere vedtak om spesialpedagogisk hjelp
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Barnehagekontor - barnehagene
Utfordringer neste 4 år?

• Kvalifisert personal i barnehagene utfra ny pedagognorm

• Å ha god nok bemanning hele dagen

• Nedgang i barnetall i Froland kommune gjør det 
vanskelig å opprettholde alle dagen barnehageplasser. 

310 barn per 15.12.18 mot 349 barn per 15.12.16

• Flere familier som søker om redusert foreldrebetaling på 
bakgrunn av økonomi, lavere inntekt enn 541 500 kr

19% har fått vedtak
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Lærlinger - lærlingekoordinator
• Antall lærlinger 2018 - 16 stk (2 m fagbrev)

– barnehage, skole, SFO, fritidsklubb, teknisk, kokk sykehjem, omsorg 

• Det er utarbeidet helhetlige rutiner og rammer for 
lærlingearbeidet i Froland

• Vi holder egne kurs for våre lærlinger

• Kompetanseheving til veiledere av lærlingekoordinator.

• 2 lærlinger vant fylkesfinalen i barne- og ungdoms-
arbeiderfaget og representerte fylket vårt på en strålende 
måte i yrkesfag NM, der de kom på 4 plass.

• Utfordring med reduksjon av antall lærlinger da vi bør ta inn 5 
lærlinger i året for å holde kontinuitet.

B
arn

 o
g H

else



Ungdata undersøkelse

• Gjennomføres i uke 9 på Froland ungdomsskole

• Svarene kommer i september 2019 og vil bli presentert 
her i kommunestyret

• Kan gi føringer for handlingsplaner videre
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