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Rundt skolen er det mange hjelpere

• Opplæringsloven pålegger skolene å 
samarbeide med andre kommunale tjenester 
om vurdering og oppfølging av barn og unge 
med ulike vansker

• Dette kan for eksempel være PPT, 
helsesykepleiere (helsesøster), 
barneverntjeneste, legetjeneste og fysio- og 
ergoterapitjeneste

• Disse tjenestene kan også bidra generelt til 
utvikling av skolen, fordi de utfyller læreres 
kompetanse



Hva sier elever i Indre Fosen om disse hjelperne?

Det er bedre å snakke 
med helsesøster enn 

de hjemme eller 
lærerne, for da blir det 

så mye styr
Helsesøster burde vært 
her mye oftere. Nå er 

hun her så sjelden at vi 
glemmer at hun fins

Noen utenfra burde vært 
her mer og snakket om 

psykisk helse. Om 
hvordan vi skal oppføre 
oss og hvordan skal vi 
hjelpe når noen rundt 

oss har problemer



Hva sier hjelperne selv?

Vi er for få ansatte 
til å være 

tilgjengelig for 
skolene og elevene 
i den grad vi skulle 

ønske

Individuell plan 
(IP) som 

samordningsverktøy 
utnyttes alt for dårlig. 

Dette går ut over 
familiene

Jo flere enheter vi skal 
være på, jo mindre tid 
har vi pr enhet og jo 
mer tid bruker vi på 

transport

Samarbeidet mellom 
oss som hjelpere er 

ikke godt nok, vi 
jobber i hver vår silo 



Nå ønsker vi innspill fra deg!

Hvordan kan vi utnytte helsesykepleiers 
(helsesøsters) og de andre «hjelpernes» tid og 
kompetanse på en enda bedre måte?

Gå inn på www.menti.com og bruk koden som er oppgitt nedenfor.

Du kan skrive inn 1 – 3 innspill. Alle innspill er anonyme.

Takk for ditt bidrag!

http://www.menti.com/
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