KONGSVINGER KOMMUNE OPPVEKST

TVERRFAGLIG MØTE
Skole – skolehelsetjeneste - KPPT
14.07.16
Foreldrene har ansvaret for barnet – kommunen har ansvaret for opplæringen

MÅL
•
•
•
•
•
•

Sikre forpliktende helhetlig samarbeid.
Bidra til bedre samordning av tjenester for barn, unge og deres familie.
Bidra til tydeligere ansvar og oppgavefordeling.
Sikre sammenheng mellom behov og tiltak gjennom kontinuerlig evaluering.
Sikre tidlig innsats.
Inkludering: øke deltakelse i læringsaktiviteter på skolen for den enkelte elev – minimalisere ekskludering
fra læringsaktiviteter.

MANDAT
•
•
•

Råd og veiledning til ansatte i skolen og foresatte.
Kartlegging gjennom samtaler, intervju og observasjon
God kjenneskap til samarbeidslinjer internt og eksternt – og ved behov rakst invitere andre med i
samarbeidet

DELTAKERE
•
•
•
•
•
•

Skole v/ TPO-veileder / sosiallærer / ledelse
Skolehelsetjenesten, helsesøster fast deltager , fysioterapeut hvert kvartal eller oftere ved behov
PTT v/ kontaktperson
Foreldre/foresatte/elev
Barneverntjeneste inviteres ved behov
Andre fagpersoner inviteres ved behov

ORGANISERING
•
•
•
•

Møtested skolen
Rektor innkaller til tverrfaglig møte
Hyppighet – en gang i måneden eller oftere ved behov
Ansvar for referat - skolen

RELEVANTE SAKER
•
•
•

Utfordringer i opplæringssituasjon til den enkelte elev kan være knyttet til fagvansker, fysisk og psykisk
helse , psykososial eller motorisk utvikling.
Læringsmiljø
Oppvekstmiljø utenom skolen

Skolen er ansvarlig for å innkalle til første tverrfaglige møte raskt etter skolestart hver høst. Hver høst skal
skolen ha drøftet ønsker/problemstillinger/behov og bringe dette inn til det første tverrfaglige møtet.
Tema første tverrfaglige møte:
• Hva skal vi jobbe med dette skoleåret?
• Hvordan skal vi jobbe sammen?
I det første tverrfaglige møte på høsten, utarbeides det en plan for gjennomføring av det
tverrfaglige samarbeidet. Det avklares hyppighet, samarbeidsform, sted, og tid for evaluering.
Plan for samarbeid og evaluering sendes KPPT
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