
                                      
 

Ressursteam -i Sel kommune   

Ressursteam er en del av Sel kommune sin styrking av tidlig innsatsarbeid i å oppdage og 

forebygge utfordringer hos barn og unge for å kunne gi riktig hjelp og støtte. Det kan være 

forhold i hjemmet, egenskaper ved barnet/ungdommen eller miljøet i barnehage/skole/fritid 

som skaper utfordringer.  

Ressursteam er et tverrfaglig lavterskeltilbud, bestående av fagpersoner i pedagogisk 

psykologisk tjeneste (PPT), barnevern og helsestasjon. Andre faggrupper kan kalles inn ved 

behov. 

Målsettingen til ressursteamet er å være et veilednings- og drøftingsforum i problemstillinger 

rundt barn, unge og foreldre. Teamet har ikke saksansvar, men gir råd om videre 

framgangsmåte. Det er virksomhetsleder som tar kontakt med teamet og har ansvar for å 

lede møtet og for dokumentasjon. Alle virksomheter som er i kontakt med barn/unge og 

foreldre kan ta kontakt med teamet.  

Ressursteam kan kontaktes: 

- Dersom det er problemstilling rundt et barn/en ungdom/foreldre og en ønsker en 

tverrfaglig drøfting. 

- Dersom det er problemstilling rundt et barn/en ungdom/foreldre og en er i tvil om 

hvor en skal henvende seg. 

Ressursteam kan bidra med: 

- Tverrfaglig drøfting rundt barnet/ungdommens utvikling og trivsel. 

- Bidra til økt forståelse av barnet/ungdommens/familien sine utfordringer. 

- Gi veiledning på hvilke tiltak som kan være aktuelt å prøve ut. 

- Vurdere om henvisning til aktuelle hjelpeinstanser er hensiktsmessig.  

- Avklare og fordele ansvar for oppfølging og gjennomføring av tiltak.  

- Veiledning og refleksjon i systemsaker, gi faglige anbefalinger på tema som enheten 

måtte ønske. 

Før ressursteamet kontaktes må det foreligge samtykke fra foreldre/ungdommen selv. Saken 

kan drøftes anonymt hvis foreldre/ungdommen ønsker det. Det må legges til rette for at 

foreldre/ungdommen selv kan delta i møtet med ressursteamet. Det skal avtales oppfølging 

der en ser det er nødvendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Avslutt 

Avklar undring og 

bekymring 

Del undring og 
bekymring 

Konkretiser 
undring/bekymring 

Undring og 
bekymring 

Samtale med 

foreldre/barn/ungdom 

Veiledning/drøfting i 
RESSURSTEAM 

 Stikkord rundt 
utfordringene  

Stikkord rundt problemstillingene sendes til: 

ressursteam@sel.kommune.no  
Husk å skrive alder når det er en individsak. Virksomheten som melder 

behovet skriver referat og arkiverer det i eget system. 

 

Møtetidspunkt er  
TIRSDAGER kl. 14:00-15:30, 

annet må avtales.   
HELSESTASJONEN er 

møtested, annet må avtales. 
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