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13-18 ÅR -
TILTAK 

KVA – KORT OM 
TILTAK 

MÅLGRUPPE KOR OG NÅR ANSVARLEG 
VERKSEMD 

KONTAKT 

MOT Treningsprogram 
som har som 
hovedfokus å 
gjere elevane 
meir robuste. 
 

8-10 klasse Tokke og Høydalsmo skule Rektor/sosiallær
ar 

Tokke skule 
 
Høydalsmo skule 
 

PPT Bistår i skulen i 
tilrettelegging for 
born og unge med 
ulike 
problemstillingar 
knytt til læring. 
Bistår skulen i 
systemretta 
arbeid, med vekt 
på tidleg innsats. 
  

Elevar i skulen Tokke og høydalsmo skule, 
etter behov. 

Rektor/ 
spes.ped . 
koordinator/PPT 

Vest-Telemark PPT, Tokke 
kommune, rektor eller 
spes.ped.koordniator ved den 
enkelte skule.  

Sosialpedagogis
k rådgjeving 

Sosiallærar har 
som oppgåve å 
vere ei støtte for 
elevar som har 
ulike utfordringar 
 

Alle elevar i 
skulen 

Tokke skule 
Høydalsmo skule 

Tokke skule 
Høydalsmo skule 

Tokke skule  
v/spes.ped.koordinator 
Høydalsmo skule 
v/spes.ped.koordinator 
 

TPO-team Koordinerar 
spesialpedagogisk 
arbeid mellom 
skulen og PPT 

Elevar med 
behov for 
tilrettelagt 
undervisning og 
spesialundervis
ning 

Tokke og høydalsmo skule/ 
Møtefrekvens ca 10 møter i 
året 

Tokke/Høydalsm
o skule PPT 

Tokke skule: 
v/spes.ped.koordinator  
Høydalsmo skule 
v/spes.ped.koordinator 



 BTI- verktøy                                    Tiltaksoversikt 13-18 år                                                                                           

Leksehjelp Hjelp med lekser 3-10 klasse Tokke skule/1 time i veka.  Tokke skule Tokke skule: 
v/rektor 
 

Ressursteam Teamet skal vere 
ein pådrivar for 
arbeid med 
førebygging, 
tidleg innsats og 
tilpassa opplæring 
rundt enkelte 
born, 
grupper/klasser 
og/eller 
systemretta 
arbeid 
 

Personalet i 
barnehage og 
skule 

Oppvekst, kultur og 
idrettsetaten. Leiar av 
ressursteam kallar inn 
møte ca 4 gonger i året.  

Oppvekst, kultur 
og 
idrettsetaten/ 
barnehage/skule  

Oppvekst, kultur og idrett:  
v/pedagogisk rådgjevar 

Støttekontakt Barn/unge som 
har behov for 
individuell 
tilrettelegging og 
hjelp til å delta i 
fritidsaktivitet 
 

Barn/unge med 
med 
individuelle 
behov 

Etter vedtak Psykisk helse, 
helsestasjon, 
skule, føresette 

Tildelingskontoret 
Tlf 35 07 55 74 

Samtale med 
nytilflytta 

Fyrstegongssamtal
e /bli kjent 

Alle familiar 
med barn og 
unge som har 
flytta til Tokke 
 

Tilbod så snart det er kjent 
at ein familie med barn er 
flytta til kommunen.  

Helsestasjonen Helsestasjonen 

Oppfølging av 
fysioterapeut 
ved ulike 
utfordringar 

Kommunefysioter
apeut utfører 
kontroll/motorisk
e testar etter 
ynskje frå 
helsestasjon, 

Gjeld alle born 
i kommunen 
som treng ein 
motorisk 
vurdering og 
eventuelt 

Helsestasjonen/fysioterapir
ommet på helsestasjonen.  

Fysioterapeut- 
tenesta 

Helsestasjon, lege, barnehage, 
skule og andre aktuelle 
instansar tek kontakt med 
kommunefysioterapeut for 
vurdering. Tlf: 35075555 
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lege, skule 
barnehage og 
andre aktuelle 
instansar som 
arbeider med 
born. Ved behov 
gjev fysioterapeut 
vidare oppfølging 
.  

vidare 
oppfølging. 

Psykologisk 
førstehjelp 

Samtaleverktøy/ 
kognitiv terapi for 
barn/unge 
 

Barn/unge 
individuelt eller 
i gruppe 

Oppfølging etter avtale Psykisk helse, 
helsestasjon 

Psykisk helse, 
Helsestasjonen 

Psykososial 
oppfølging 

Terapeutiske 
samtaler og 
tilrettelegging for 
enkeltindivid med 
individuelle 
behov. 
 

Barn, ungdom, 
føresette 

Etter avtale Psykisk helse / 
rus 

Psykisk helse/rus 

VIP, veiledning i 
psykisk helse 

Besøk til alle 
førsteklasser på 
vidaregåande 
skule 
 

Alle elevar på 
skulen 

2 timar i kvar klasse Psykisk 
helse/helsestajo
nen 

Psykisk helse/helsestasjonen 

8. klasse-
samtale 

Tilbod om 
individuell 
samtale med 
helsejukepleiar. 
Utgangspunkt i 
helsesirkelen(krop
p, helse, rus, 
venner, familie 
etc) 

Tilbod til alle 
elevar i 
8.klasse.  

På skulen ila hausten.  Helsestasjonen/
skule 

Helsestasjonen: 
Tlf: 35075550 
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10.klasse-
samtale 

Oppfølgingssamtal
e frå 8.klasse. 
Vaksinering og 
utdeling av 
vaksinasjonskort 
.  

Tilbod til alle 
elevar i 10. 
klasse.  

På skulen, vår.  Helsestasjon/sku
le 

Helsestasjonen: 
35075550 

Skulevaksinerin
g 10. 
klasse.(Boostrix 
Polio) 
 

Forebyggende 
smittevern 

Tilbod til alle 
elever i 10. 
klasse.  

På skulen, Haust.  Helsestasjon/sku
le 

Helsestasjonen:  
35075550 

Helsestasjon for 
ungdom(HFU) 

Samtaler , 
informasjon, 
veiledning og råd 
etter behov.  
 

Tilbud til 
ungdommer 
mellom 13-24 
år.  

Helsestasjonen på Dalen, 
hver torsdag fra 14-16. 

Helsestasjonen, 
jordmor, 
helsestasjonsleg
e, psykisk helse.  

Helsestasjonen  
(HFU) 
Tlf. 35075550 

Rusforebygging Planlegging av 
gode arrangement 
for russen 
 

Russen/ungdom 
over 18 år 

Samarbeidsmøter etter 
avtale 

Helse og 
oppvekst og 
russestyret 

Ruskonsulent/ Oppvekst, kultur 
og idrett 

Ruskontroll Oppfølging av 
ungdom med 
rusadferd 
 

Ungdom Etter avtale Ruskonsulent, 
lege, politi 

Ruskonsulent, lege, politi 

Natteravn Skape trygge 
miljø/vaksenkont
akt enkelte dagar 
når det er mykje 
ungdom samla 
 

Ungdom Knytt opp mot dagar som 
samlar mykje ungdom, 
(1.mai, 16. mai, 
Dalsmarken, Yrkesmessa, 
konsertar) 

Foreldre til 
ungdom i 
9.klasse 

Ruskonsulent 

Familievernkont
oret i Øvre 
Telemark 

Familievernkontor
et er ein 
spesialteneste 
som gjev tilbod 

Familievernkont
oret tek i mot 
enkeltpersonar, 
par og familiar.  

Ikkje krav til henvisning. 
Tilbodet er gratis. 

Familievernkont
oret 

Brøløsvegen 51  
3840 SELJORD 
familiekontoret.ovre.telemarku
fetat.no 
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om behandling og 
rådgjeving til alle 
som opplever 
vanskar, 
konfliktar eller 
kriser i familien. 
Familievernkontor
et tilbyr: 
 - Parsamtaler 
- Familiesamtalar 
- 
Foreldrerettleiing 
-Samtaletilbod til 
barn, unge og 
vaksne 

 
For barn, unge 
og vaksne.  

tlf: 35068850 
www.stiftelsenkirkensfamilieve
rn.no 

 

 


