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Faste arenaer 

Arena Mandat Involverte etatar Kor og når Kontakt 

Planlegging av skuleåret Tverrfaglig samarbeid og 
planlegging, gjennomgang av 
årsplaner, informasjon, tema 
osv. Fokus på system.  

Helsesjukepleiar, Psykisk 
helse, rektor, inspektør, 
sosiallærar 

På skulane 
August 

Helsestasjon:  
Tlf: 35075550 
Psykisk helse: 
Tlf: 970 58 050 

Samarbeidsmøter mellom 
psykisk helse og 
helsestasjonen 

Samarbeidsarena for drøfting 
av generelle saker. Kan drøfte 
enkeltsaker ved samtykke.  

Helsestasjon og Psykisk 
helse.  

Psykisk helse sine lokaler. 
Ca. kvar 6.uke eller ved 
behov.  

Psykisk helse: 970 58 050 
Helsestasjonen: 3575550 

Samarbeidsmøter mellom 
Barneverntjenesten, psykisk 
helse og helsestasjonen 

Tverrfaglig samarbeid, 
utveksling av erfaringer og 
nytt. Felles for Vest-Telemark 

Barneverntjenesten, 
Psykisk helse og 
helsestasjonen. 

I lokalene til 
barneverntjenesten i 
Kviteseid, ca 1 gang pr år 
eller ved behov. 

Barneverntjenesten: 
tlf: 35055400 

Samarbeidsmøter mellom 
familevernkontoret og etatar i 
kommunen. 

Tverrfaglig samarbeid og 
utveksling av erfaring og nytt. 
Felles for Vest-Telemark.  

Familievernkontoret og 
aktuelle etatar fra 
kommunen. 

I lokala til 
familievernkontoret i 
Seljord. Ca 1 gong i året. 

Familievernkontoret 
Tlf: 35 06 88 50 

Tverrfaglig besøk i Bhg, besøk 
av helsesjukepleiar og 
fysioterapeut 

Utveksling av informasjon om 
tjenestene og opprettholde 
god kommunikasjon og godt 
samarbeid. 

Helsesjukepleiar, 
Fysioterapeut, 
Barnehagepersonell 

Barnehagane i kommunen 
ca ein gong i året, på 
hausten. 

Helsestasjonen: 
Tlf: 35075550 
Fysioterapeut 
Tlf: 35075555 

Formøte basisgruppe 
enkeltsaker 

Informasjonsutveksling frå de 
ulike enhetene. Deling og 
kompetanseheving av 
aktuelle tema 

Helsestasjonen,  
Barnevern, PPT, 
Barnehage, Skule, Psykisk 
helse. 

På helsestasjonen 4 
torsdager i året, kvar 
3.mnd fra kl 08.30 til 
10.00 

Helsestasjonen: 
35075550 

Møte mellom oppvekstsjef, 
ungdomsarbeider, SLT-
koordinator og russen 

Samarbeide om arrangement 
og ein ansvarleg russefeiring.  

Psykisk helse og rus, OKI 
og ungdomsarbeidar i 
samarbeid med 
russestyret. 

Ved innkalling nokre 
gonger i året.  

Oppvekstsjef: 
Tlf: 35075220 

Basisgruppe oppvekst Kommunalt og 
fylkeskommunalt tverrfaglig 

Ansatte i VGS, grunnskule, 
barnehage, NAV, politi, 

2 torsdager i året fra 
09.00- 12.00 

Oppvekstsjef: 
Tlf: 35075220 
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samarbeidsmøte mellom 
skule, BHG, NAV, politi, BVTJ, 
PPT, flyktningtjenesten, 
helsestasjon, psykisk helse, 
oppvekstsjef, helsesjef og 
rådmann. Utveksling av 
informasjon og tema. 

barnevern, PPT, 
flyktningtjenesten, 
helsestasjon, psykisk helse, 
kommunepsykolog, 
fagleder fritid, 
oppvekstsjef, helsesjef og 
rådmann.  

Referansegruppe Informasjonsutveksling, 
planlegg og sett i gang ulike 
tiltak og prosjekt for ungdom.  

Ungdomsarbeider, SLT-
koordinator, 
helsesjukepleiar, politi, 
barneverntjenesten, skule, 
miljøterapeut skule.  

 Ungdomsarbeider: 
Tlf: 975 39 809 
SLT-koordinator:  
Tlf: 970 58 054  

Ressursteam Fagleg oppdatering og 
kompetansedeling for den 
spesialpedagogiske tenesta i 
kommunen.  

Spesialpedagogar frå 
barnehage og skule. 
Logoped.  

 Pedagogisk rådgjevar: 
35075229 

Politiråd Samhandlingsarnena mellom 
kommmune og politi. Fokus 
på forebygging.  

Representantar frå 
kommunal leiing og 
politiet 

 Seniorrådgjevar: 
35075219 

Tverrfaglig møte 
flyktningtenester 

Møte på overordna nivå for 
aktørar som har med 
flyktningar å gjere. 
 

integreringskoordinator, 
helsestasjon, 
kommunelege, skule, Nav, 
Psykisk helse 

 Integreringskoordninator: 
35075226 

 

 Ved Behov 

Arena Mandat Involverte etatar Kor og når kontakt 

Helsestasjon/Psykisk helse 
underviser i skule 

Undervisning til elevar, 
lærerar, ulike tema på 
etterspørsel.  

Skule, Helsestasjon, psykisk 
helse 

Fortløpande ved ønske og 
behov. 

Helsestasjonen 
Tlf: 35075550 
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Psykisk helse 
Tlf: 970 58 050 

Helsestasjon/psykisk helse 
deltek på foreldremøter i 
skule og barnehage 

Undervisning, tema og 
informasjon.  

Helsestasjon, psykisk helse, 
skule og barnehage.  

Fortløpande ved 
etterspørsel 

Helsestasjonen 
Tlf: 35075550 
Psykisk helse: 
Tlf: 970 58 050 

Helsestasjon/psykisk helse 
deltek på personlamøte i 
barnehage og skule. 

Undervisning, tema og 
informasjon. 

Helsestasjon, psykisk helse, 
skule og barnehage 

Fortløpande ved 
etterspørsel 

Helsestasjonen 
Tlf: 35075550 
Psykisk helse 
Tlf: 970 58 050 

Samarbeidsmøte mellom 
flyktningtenesta og aktuell 
etat 

Førebyggande møte mellom 
flyktningtenesta og aktuell 
etat.  

Flyktningteneste  Integreringskoordinator:  
35075226 
 

 


