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BFEs oppdrag
• Levere tjenester 

innenfor lov, forskrift og 
faglige retningslinjer 
som er gjeldende for de 
ulike fagområdene

• Forebyggende, 
helsefremmende og 
behandlende tiltak

• Bistå barnehage og 
skole i systemrettet
arbeid, helhetlig 
tenking rundt barn og 
unge med behov for 
sammensatte og 
koordinerte tjenester



Oppvekstplanens 5 målområder 

• Barn og unges stemme
• Trygge hjemmeforhold
• God fysisk og psykisk 

helse
• Kompetanse for 

framtiden
• Mangfoldig fritidstilbud



Barn og unges stemme
• Kartlegging av barns motoriske, kognitive, språklige og 

pedagogiske utfordringer må også inneholde 
«brukerstemmen»

• Planlegger formalisert samarbeid med Ungdomsrådet. 

• Søker Forskningsrådet om pHd:
– « Hva skal til for at barn som brukere av kommunale tjenester 

skal oppleve seg som deltakere i egen sak, jf. 
Barnekonvensjonens art 12?»



Trygge hjemmeforhold
• Fokus på foreldrestøttende arbeid

– I alle tjenestene

• Prosjekt – finansiert av tilskuddsmidler
– Økt kapasitet på foreldreveiledning ( 2 årsverk, Helsedir.)
– Utdannet flere ICDP-veiledere (3 minoritetsspråklige) og ICDP-

trenere
– Home-Start (Bufdir – 50% koordinator i 4 år)
– Økt foreldrestøtte i barnehage og skoler (Fylkeskommunen –

100% koordinator i 3 år)



God fysisk og psykisk helse
• Individuelle tiltak

– I henhold til somatiske og psykiske behov

• Gruppetiltak
– Blues mothers
– Tirsdagstreffet
– Mestrende barn
– Tuning in to kids
– PIS-grupper
– Bryt voldsarven
– Sorggrupper
– Ungdom med usikker kjønnsidentitet

• Helsefremmende barnehager og skoler
– Fysisk aktivitet, ernæring, mestringsfokus, nærmiljøsenter



Kompetanse for framtiden
• Inkluderende barnehage- og skolemiljø
• Undervisning - ulike tema
• Veiledning

• KAT-utdanning i samarbeid med BUPA og Universitetet i 
Tromsø

• Ny Stortingsmelding – konsekvenser for spesialpedagogisk 
tilbud



Mangfoldig fritidstilbud

• Velferdsteknologiprosjekt



Utfordringer
• Økonomi

– Driftstilpasninger
– Politisk satsing: Nasjonal foregangskommune                          

når det gjelder gode oppvekstvilkår for barn og                      
unge

– Lovpålagt – ikke lovpålagte tjenester/oppgaver
– Oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten
– Tidlig innsats

• Rekruttering av helsesykepleiere

• Lokalitetsbehov
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