
 

Samarbeidsmøter på systemnivå i Ibestad kommune 

En sentral forutsetning for å lykkes med forebygging er et godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. 

Mange barn og unge har behov for tiltak og oppfølging fra flere ulike tjenester. Ibestad kommune har 

etablert tverrfaglige og tverretatlige møtepunkt hvor barn og deres behov står i fokus. 

• Forebyggende arena 

Et fora bestående av politi, Bup, PPT, barnevern, helsestasjon, skole, barnehage, eldreråd, 

ungdomsråd. Møtene finner sted ca to ganger i halvåret. Det er oppvekstleder som kaller inn til disse 

møtene. 

Dette er en arena der både kommunale tjenester, statlige tjenester og brukerorganisasjoner møtes 

for å drøfte barn og unges situasjon i Ibestad kommune. Det kan være alt fra hvilke fritidsaktiviteter 

som finnes, til spesielle utfordringer som kan oppstå i kommunen. DDet kan også utveksles 

informasjon om kommende begivenheter for barn og unge, og ungdomsrådet tar med inn i gruppen 

tema som opptar barn og unge på Ibestad.  

 

• Politiråd  

Et møtepunkt i regi av politiet. Deltagere i dette møtet er politi, barnevern, NAV, bofellesskap for 

enslige mindreårige flyktninger, helsestasjonen og skole. Møtepunktet er etablert for å se på / drøfte 

utfordringer rundt barn og unges oppvekstvilkår i Ibestad kommune. Hva kan vi gjøre sammen, og 

hva kan hver tjeneste bidra med. Møtet avholdes to ganger i halvåret. 

• Ledermøter i oppvekst 

Enhetsledermøte med oppvekstleder.  

• Ledermøter i HSO 

Enhetsledermøte med leder for helse- sosial og omsorg. 

 

Satsningsområder fra fylkesmannen som Ibestad kommune deltar 

på 

• Inkluderende barnehage og skolemiljø 

Plan for inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBS) er en del av en større helhet i et 

langsiktig system for læring og utvikling i Ibestad kommune og skal samles under en 

oppvekststrategi. Utviklingsarbeidet i IBS ses i sammenheng med andre utviklingsarbeid som 

realfagssatsingen, Ungdomstrinn i utvikling, Vurdering for læring, og «Bedre tverrfaglig 

innsats – BTI.  IBS er forankret i administrativ og politisk ledelse.  

  

Alle ansatte skal delta i utviklingsarbeidet gjennom barnehage- og skolebasert 

utviklingsarbeid. Hver enhet må bygge struktur og organisering for arbeidet. 

 

 

Ibestad kommune 

Hvor alt er mulig 



• Realfagsatsing 

Ibestad kommune 

Realfagskommune Strategi 2016-2018.docx 
 

• Sjumilssteget 

http://www.sjumilssteget.no/ 
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