
Tilbud til barn, ungdom og foreldre i Modum  

 

  Hjelpetiltak (indikative tiltak)  
Barnehage og skole  
(link til hjemmeside 

settes inn her) 

Helse 
(link til hjemmeside 

settes inn her)  
 

PPT  
(link til hjemmeside 

settes inn her)  
 

Barneverntjenesten  
(link til hjemmeside 

settes inn her)  
 

Tun 
funksjonshemmede  

(link til hjemmeside 
settes inn her)  

 

NAV 
(link til hjemmeside 

settes inn her)  
 

Spesial- 
pedagogiske 

tiltak 
barnehage –skole 

- Tilpasset opplæring 
- Mestringsfokus 
- Inkluderende 
læringsmiljø  
- Ferdighetstrening 
sosial kompetanse  
Barnehage – Lovpålagt 

tiltak etter 
opplæringsloven § 5-7 
– spesialpedagogisk 

hjelp gis etter 
anbefaling i sakkyndig 

vurdering fra PPT 
Både barnehage og 
foreldre kan be om 

hjelp. 
 

-Individuell plan og 
ansvarsgruppe  
 

-Utredning av barn, 
unge (0-16) og voksne 
med utfordringer/ 
vansker 
-Veiledning etter 
utredning til foreldre 
og instanser 
- Sakkyndig uttalelse 
vedrørende rettigheter 
for spesialundervisning 
i henhold til 
opplæringsloven 

-Endringstiltak 
(eks veiledning) 
-Kompenserende tiltak 
(eks. besøkshjem)  
- Stimulerende tiltak 
(eks. Fritidstilbud) 
 

Støttekontakt/ 
fritidskontakt  
Omsorgslønn 

Brukerstyrt personlig 
assistent  

Avlastning  
Utarbeide individuell 

plan  

- Økonomisk 
veiledning  
-Arbeid for sosialhjelp 
(18-25år)  

 Psykolog 
-Lavterskel 
psykologbehandling  

 -Kontrolltiltak (eks. 
tilsynsbesøk, 
urinprøvekontroll) 
-Omsorgstiltak (eks. 
fosterhjem) 

  

 Familie-terapeut 
-Veiledning  

    

  Fysioterapi 
-  Individuelt tilpasset 
oppfølging av barn i 
barnehage (samarbeid 
mellom fysioterapeut 
og  bhg /skole) 

    



Tilbud til de som trenger litt mer (selektive tiltak)  
Barnehage  Skole Helse  PPT 

 
Barneverntjenesten   Tun 

funksjonshemmede 

Tilbud i samarbeid mellom 
ulike tjenester 

Tiltak til barn som trenger 
litt ekstra som 

språkgruppe, leikegruppe,  
Trening i ulike ferdigheter – 

sosialkompetanse m.m. 

-Miljøarbeider i skolen 
-Forebygging av 
skolefravær/vegring  
-Kartlegging og testing  
-Henvisning ved behov   
-Forsterkede 
avdelinger/ grupper  
- Ny giv  

Helsestasjonen for 
gravide, sped og 

småbarn  
-Barseldepresjon 
oppfølging (EPDS) 
-Samtaler/ oppfølging 
av familier med særlige 
behov (rus/ kronisk 
sykdom, samliv osv.)  

(Pedagogisk 
psykologisk tjeneste) 
Systemarbeid rettet 
mot miljøet  rundt 
barnet, klasser og 

grupper 
 

Barnevernvakt 
(link til hjemmeside)  

 

 
 

Familieteam i samarbeid 
mellom helse og 
barneverntjenesten  
-Forebyggende tilbud 
(under utforming) 
-Kurs 
-Veiledning  

  Miljøterapeut 
(foreldre til barn t.o.m 

barneskolealder) 
- Veiledning  
- Praktisk bistand   

- Samspills veiledning 
Marte- Meo metoden 

Veiledning/ 
videoveiledning til 
nettverket rundt 

barnet, klasser og 
grupper 

 

  Grupper for barn og unge 
etter samlivsbrudd 

(PIS-grupper)/ Midt i 
mellom (MIM) 

Gutte- og jentegrupper 
(sosial kompetanse) 

-samarbeid mellom helse 
og skole 

 
 
 

 Skolehelsetjenesten 
- Veiledning  
-Henvisning til videre 
hjelp   
-Kurs i psykologisk 
førstehjelp (kommer) 

    Gruppe for barn av psykisk 
syke foreldre 

(8-12 år) 
-samarbeid mellom helse 
og PPT 

Fysioterapi 
(Helse) 

- Utredning og oppfølging 
(grupper, veiledning 
ansatte) 
-Motorikk oppfølging i 
barnehage  
-Stabilitetstrening for 
urolige barn 
-Gymprosjekt (mot vegring) 
i ungdomsskolen «Liker» 

Utekontakt  
(Kultur)  

-Oppfølging/ samtaler  
-Treffetid på 
ungdomsskolene  
-Introduserer ungdom 
for fritidsaktiviteter  

Helsestasjon for 
ungdom  

-Samtaler/ veiledning 
-Henvisning til videre 
hjelp   
 

    Ute-SFO 
(Fritidsgården) 

-prioriterte plasser 
(1-4 klasse) 

-samarbeid mellom helse, 
barneverntjeneste, PPT og 
Tun funksjonshemmede 

  Psykolog  
-Samtaler/ veiledning 
for barn, unge og 
foreldre 

 

   SESAM- ressurssenter  
psykisk helse – folkehelse 
for barn, unge og foreldre 
-Veiledning 
-Chat  
-Kurs 

  Friskliv  
- Frisklivsresept ung 

- Aktiv ung 

     



Tilbud til alle (universelle tilbud)  

Barnehage  
(link til hjemmeside settes inn her) 

Skole  
(link til hjemmeside settes inn her) 

Helse 
(link til hjemmeside settes inn her)  

Kultur  
(link til hjemmeside settes inn her) 

- Pedagogisk tilbud 

jamfør rammeplan for 
barnehager.  
Kommunal utarbeidet 
pedagogisk plattform 
med fokus på 
barnehagen som 
læringsarena. 

 
 
 

- Daglig 
foreldrekontakt ifht 
mat, søvn, grenser og 
hva som kan 
forventes på aktuelt 
alderstrinn 
- Foreldresamtaler/ 
foreldremøter- 
temamøte  
 
Fokus mot å styrke 
foreldrerollen. 

Barneskole  
- Tilpasset opplæring 

- Elevsamtaler  
- Miljøarbeider i skolen  
- Trivselsledere og 
aktivitet  

 

Ungdomsskole  
- Tilpasset opplæring 
- Miljøarbeider i skolen  
- Sosialpedagogisk 
rådgivning og 
utdanningsrådgivning  
- Elevsamtaler  
- Relasjonsbygging  
- Medinnflytelse  
- Klasseledelse 
- Tiltak mot mobbing og 
for trivsel    
-MOT  

Svangerskaps-
omsorg  

- Fødsel- og 
foreldreforberedende 
kurs  
- Helseundersøkelse  
-Akupunktur for 
svangerskapsplager 

Helsestasjon for 
sped- og 
småbarn  

(0-5 år)  
-Helseundersøkelse  
- Anbefalt 
vaksinasjonsprogra
m  
- Barselgruppe   
- Hjemmebesøk  

Kulturskole 
(4- 20år) 
(link til 

hjemmeside)  
-musikk  
-dans  
 

 

Furumo 
svømmehall 
(alle 
aldersgrupper) 
 (link til 
hjemmeside) 

- Tilpasset dag og 
innhold ifht det enkelte 
barn/gruppe  
- Systematisk opplæring 
i sosiale ferdigheter 
inkl. lek og språk  

 

 SFO  
(1.-4. klasse)  

Videregående skole 
(16-20 år) 

-Elevtjeneste   
-Nettportal med 
hjelpetjeneste 
-VIP informasjon om 
psykisk helse (vg1)  
 

(link til hjemmeside 
Rosthaug vgs) 

  

Skolehelse-
tjeneste 

  (5-20 år) 

- Helseundersøkelse 

-Henvisning for videre 
hjelp  
-Vaksinasjon  
- Helsesøstertid på 
skolen  
- Individuelle samtaler  
- Undervisning  
- Jente/guttegrupper i 
barneskolen 
- Grupper for 3. klasse 
(ivareta egen helse)  

Helsestasjon for 
ungdom  

(13-20 år)  
- Individuelle 
samtaler  
-Råd og veiledning 
- Prevensjon  
-Henvisning for 
videre hjelp   

 
(link til fb) 

Ungdomshuset 
(8. klasse til 18år) 
- Gratis og rusfritt tilbud 

for barn og unge som 
går på skole i Modum  

 
(link til hjemmeside og 

fb) 

Utekontakt  
(13- 20 år) 

-Råd og veiledning for 
ungdom og foreldre  

 

Kulturhus og kino 
(alle) 

(link til hjemmeside) 

Bibliotek 
(alle) 

(link til hjemmeside) 

     Fysioterapi 
-Motorikk gruppe 4 
mnd  
- Informasjon 
barneskole 
- Nyhetsbrev (første 
leveår)  
- Motorikk vurdering 
5 år bhg m/ 
veiledning  

Smittevern 
(alle) 

- Forebygging av 
smittsomme 
sykdommer   
- Reisevaksinering  

Rockeverksted  
(13- 25år) 

(link til hjemmeside) 

Sommergøy 
(1.- 7. klasse) 

Aktivitetstilbud  de to 
første ukene i skolens 

ferie 
(link til hjemmeside)  

    Aktivitet for moro 
skyld 

(8. klasse til 18 år) 
(link til fb og 

Frisklivssentralen) 

  Ungdommens 
kulturmønstring  

(13 – 20 år) 
(www.ukm.no)      



 


