Tjenestebeskrivelse

Brosjyren gir en beskrivelse av ulike tilgjengelige tjenester til
bruk i arbeidet rundt barn og unge som vekker bekymring. Den
er ment som en orientering og et oppslagsverk for å søke råd og
veiledning hos andre tjenester.
Fra bekymring til handling!
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Innledning:
Som en av strategiene i Strategisk plan for Oppvekst 2013 – 2023 skal vi arbeide tverrfaglig og
systematisk med helhetlige tiltak for sårbare barn og unge. For å få til dette må ansatte kjenne til
tilgjengelige tjenester og vite når/på hvilken måte vi kan søke råd, veiledning og samarbeid i konkrete
saker. Som et utgangspunkt bør alle henvendelser ut av enheten gå via leder/TPO/SH-team. For god
og ryddig saksgang følges handlingsveilederen for BTI-saker i Skien kommune. For god
informasjonsflyt og for å hindre at taushetsplikten rammer et konstruktivt samarbeid, vektlegges tidlig
foreldreinvolvering og aktivt bruk av samtykke.

Hver enkelt oppmerksomhet som rettes mot barn og unge vil være unik og kreve unik behandling.
Kontaktlisten vil derfor variere avhengig av sakens natur. Se innholdsfortegnelsen for kontaktinfo til
ulike tjenester.
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Barnehuset
Hvem er vi

Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller
vært vitne til vold eller seksuelle overgrep og det foreligger en politianmeldelse.
Statens Barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige
instanser i anonyme saker som er uavklarte.

Barnehusene er opprettet av regjeringen og skal forholde seg
til barn, unge og psykisk utviklingshemmede hvor det er
mistanke om at de kan ha vært utsatt for:
Målgruppe







seksuelle overgrep
vold
barnemishandling
kjønnslemlestelse
barn som har vært vitne til vold

Barnehusene legger til rette for dommeravhør og medisinsk
undersøkelse i barnevennlige omgivelser, har
spisskompetanse på seksuelle overgrep, vold og vitne til vold i
nære relasjoner. De tilbyr rådgiving og konsultasjon, står for
koordinering av samrådsmøter mellom involverte instanser,
gir støtte og veiledning til barn og pårørende og tilbyr
korttidsterapi.
Oppfølging og behandling
Hva kan vi tilby

Ansatte har mye kompetanse og erfaring innen psykisk helse og barnevern. Vi
tilbyr støtte til barn og foresatte/følgeperson underveis og i etterkant av
dommeravhør. Vi kan vurdere behov for og tilby oppfølging eller behandling.
Samarbeid med eller hjelp til å kontakte andre instanser tilbys når aktuelt.

Råd og veiledning
Alle Statens Barnehus tilbyr råd og veiledning ved mistanke om vold eller seksuelle
overgrep. Det kan variere hvordan dette tilbudet er utformet. Noen har egne
konsultasjonsteam, andre tilbyr fortrinnsvis råd og veiledning anonymt per telefon.
Se under hvert enkelt barnehus for kontaktinformasjon

Utadrettet virksomhet
Barnehuset arbeider for å formidle kunnskap innen feltet, fremme samarbeid med
andre instanser og styrke barns rettssikkerhet. Deltakelse i ulike fora, undervisning
og møtevirksomhet er en del av våre oppgaver.

Kontakt

Barnehuset i Sandefjord
Telefon: 116 111

Hjemmeside

http://www.statensbarnehus.no/
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Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon- BUPS
Hvem er vi

Målgruppe

BUP- Skien, poliklinikk
Familieklinikken
Konsultasjons- og utredningsenheten for autismespekterforstyrrelser
(KUE)
Barn og unge som har psykiske lidelser
- Utredning av vansker, evn. diagnoser,
- Individuell behandling, familiebehandling, gruppebehandling.
- Veiledning til omsorgspersoner og til hjelpetjenester i kommunen.

Hva kan vi tilby
Nære omsorgspersoner og kommunens hjelpetjenester/fastlegen er nære
samarbeidspartnere.
Felles postkasse til Sykehuset Telemark:
Besøksadresse: Sykehuset Telemark, Ulefossveien 55, 3710 Skien
Epost til Barne- og ungdomsklinikken: barn@sthf.no
BUP- Skien:
Besøksadresse: Ulefossveien 52, Bygg 25,Telefon: 35 00 35 24
Kontakt
Familieklinikken:
Besøksadresse: Ulefossveien 55, Bygg 74, 2.et., Telefon: 35 00 29 70
KUE:
Besøksadresse: Ulefossveien 55, Bygg 59, Telefon: 35 00 51 60
Hjemmeside
Meldingsskjema

http://www.sykehuset-telemark.no/omoss/avdelinger/bup-skien-barne--ogungdomspsykiatrisk-poliklinikk/Sider/enhet.aspx
Henvisning til BUP må gå via vurdering hos fastlegen, barneverntjenesten
eller PPT

Barneverntjenesten
Barneverntjenestens formålsbestemmelse § 1-1
- sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres
helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
- å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.
Hvem er vi
Videre vil barneverntjenesten bidra til å gi det enkelte barn gode levevilkår
og utviklingsmuligheter med råd, veiledning og hjelpetiltak.
Målgruppe

-

Hva kan vi tilby

-

Barn, unge og deres familier
Barnehager og skoler (som deltakere i jevnlige møter i skolenes
TPO og barnehagenes SH-team.)
Ulike tiltak for å bedre foreldres omsorgskompetanse og/eller tiltak
rettet mot barn /unges atferd.
foreta undersøkelser
treffe vedtak etter loven
forberede saker for behandling i fylkesnemnda
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Barneverntjenesten
-

Veiledning til skoler og barnehager som regelmessige deltakere i
TPO og SH-team.

Postadresse:Postboks 27, 3701 Skien
Besøksadresse: Kongensgate 31, 3717 Skien, Telefon: 35 58 10 00
Fax: 35 58 14 02
Epost: skien.postmottak@skien.kommune.no

Kontakt

Hjemmeside

Når barneverntjenesten mottar en bekymring, gjøres en vurdering om det
er grunnlag for videre undersøkelse. Om meldingen vurderes som en
akuttsak, behandles saken etter gjeldene rutine for akuttsaker.
Barnverntjenesten mottak, volds og akutteamet er til enhver tid tilgjengelig
for råd og veiledning på telefonen 35 58 10 00 – utover ordinær arbeidstid
kan barnevernsvakta kontaktes på telefon 900 53 304
Offentlige melder skal levere en skriftlig melding.
Private meldere oppfordres også til å melde skriftlig, men kan også melde
muntlig over telefon eller ved oppmøte.
http://www.skien.kommune.no/Kommunensorganisering/Radmann/Kommunalomrade-Oppvekst/Hjelpetjeneste-barnog-familie/Barneverntjenesten/

Beredskapsteam mot mobbing
Beredskapsteamet mot mobbing er et team som kan hjelpe elever,
foreldre og skoler i de tyngste mobbesakene, i saker der det er
avgjørende for familier og skoler at de får hjelp.

Hvem er vi

Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes rett til et godt
psykososialt miljø. Dersom det avdekkes mobbing eller meldes fra
om mobbing, skal det alltid tas på alvor og undersøkes. Alle
kommunale grunnskoler i Skien følger kommunale rutiner og
prosedyrer for individrettet arbeid med å ivareta den enkelte elevs
rett til et godt psykososialt miljø (§9a-3).

Det nedsatt et beredskapsteam som kan bistå i mobbesaker der de
ordinære tiltakene ikke har ønsket effekt.

Målgruppe




Grunnskoler ved rektor
Foresatte til elever i Skiens grunnskoler

6

Beredskapsteam mot mobbing
Saker som behandles i Beredskapsteamet mot mobbing skal ha
minst ett tiltak klart i løpet av 7 virkedager. Teamet har fullmakt til å
instruere skolene.
Det er i utgangspunktet 5 faser i teamets arbeid med en sak:

Hva kan vi tilby

1. Samle informasjon
2. Teamet analyserer og vurderer situasjonen.
3. Oppsummeringsmøte med rektor der utkast til
handlingsplanen legges frem.
4. Partene kalles inn til et hovedmøte der planen drøftes med
foresatte/elever og skolen før den fastsettes endelig. Både
foresatte og skolen får tilsendt handlingsplanen
5. Oppfølgingsmøter avholdes etter avtalt tidsperiode (jf.
handlingsplanen)
Det er skolene som skal eie alle saker, og det er skolene som har
ansvaret for elevene og for å iverksette tiltak.
Henvisning til Beredskapsteamet mot mobbing må gå via skolen
ved rektor eller gjennom meldeskjema som finnes på Skien
kommunes nettsider. (Skolene har også skjemaet tilgjengelig.)

Kontakt

Besøksadresse: Kongensgt 31, Kverndalen, 7. etasje
Postadresse: Skien kommune, Postmottak, Postboks 83
Telefon: Lene Heibø Knudsen, rådgiver Oppvekst 35 58 19 32

Den Røde Skolen

Hvem er vi

Den Røde Skolen er et opplæringstilbud for mennesker med en
utviklingsforstyrrelse som påvirker evnen til å kommunisere- og samspille
med andre: (ASF Autisme Spektrum Forstyrrelser). Autismespekteret har
mange ansikter og uttrykksformer. Det handler om et mangfold fra elever
som ikke har verbalt språk og som kan ha en hjerneskade, til elever med
samspillsvansker, men med høy intelligens og svært gode
læringsmuligheter (Asperger Syndrom).
Personalet på Den Røde Skolen består av pedagoger, både med og uten
tilleggsutdanning innen spesialpedagogikk, og fagarbeidere i barne- og
ungdomsarbeiderfaget.
Skolen omfatter et grunnskoletilbud (1.-10.klasse) og er organisert som en
såkalt "forsterket" enhet under Gjerpen barneskole.
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Den Røde Skolen
Målgruppe

Hva kan vi tilby

Kontakt

Hjemmeside

Hva kan vi tilby

Kontakt

Barn- og unge med en utviklingsforstyrrelse som påvirker evnen til å
kommunisere- og samspille med andre: ASF Autisme Spektrum
Forstyrrelser).
- Metodisk tilnærming er såkalt eklektisk. Det vil si at ulike
tilnærminger skreddersys hvert individ.
- Elevene ved Den Røde Skolen får et individuelt tilrettelagt
opplæringstilbud, sammenfattet i en IOP (individuell
opplæringsplan). Undervisningen er basert på en
samspillsorientert metode, og tar alltid utgangspunkt i
mestringsopplevelser. Fokuset er forståelse, mening og
selvstendighet. Vi understreker at våre elever trenger en
pedagogisk tilnærming: undervisning er terapi, men terapi er også
undervisning.
- Strukturen (selve innrammingen av timen, dagen og uka) skal
bidra til grunnleggende trygghet og oversikt og en mer fleksibel
håndtering av omverdenen, samtidig som ulike hjelpemidler og
metoder er med på å utvikle meningsfylte ferdigheter.
- TEACCH (Treatment and Education of Autistic and other
Communication Handicapped Children) er plattformen vi bygger
på, også med tanke på inkludering i vanlig skole.
- Det arbeides med IP’er (individuelle planer/habiliteringsplaner)
med langsiktige målsetninger for skole/arbeid og fritid.
- Kurs og veiledning til skoler og enkeltpersoner, både i og utenfor
egen kommune
Postadresse: Gjerpen Barneskole, avd. Den Røde Skolen, Siljanveien 22,
3719 Skien
Besøksadresse: Siljanveien 22, 3719 Skien
Telefon: 35 54 46 20
Mail: gjerpen.barneskole@skien.kommune.no
http://rode.skole.skien.no

Spesialpedagoger utfører enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp til
det enkelte barn. Dette er en individuell rettighet i opplæringsloven etter en
sakkyndig vurdering foretatt av den pedagogisk psykologiske tjenesten.
Hjelpen kan gis som direkte hjelp, individuelt eller i gruppe og/eller
systemrettede tiltak. Foreldrerådgivning skal alltid tilbys.
Støttepedagoger kan utføre enkeltvedtak og/eller ha videre oppfølging av
enkeltbarn både med rettigheter i opplæringsloven eller uten denne retten.
Det minoritetsspråklige teamet har tospråklige assistenter som er
plassert etter behov ute i barnehager. En pedagog har som særlig ansvar
å stimulere den norskspråklige utviklingen til minoritetsspråklige
førskolebarn og en pedagog har ansvar og arbeidsområde knyttet til
nyankomne flyktningers barn.
Besøksadresse: Kongensgt 31, Kverndalen, 6. etasje
Postadresse: Skien kommune, Postmottak, Postboks 83
Telefon: enhetsleder Gro Foss 35 58 19 49

Hjemmeside

Oppmelding

Barnehager/foresatte må bruke tilmeldingsskjema fra PPT for å utrede
barnets vansker.
Har barnet rett til spesialpedagogisk hjelp, søker foresatte om igangsetting
av dette i eget skjema fra Fagenheten. Det blir deretter fattet et
enkeltvedtak. Enkeltvedtaket gir foresatte ankemulighet.
Støttepedagoger tildeles etter en vurdering av behov for mer støtte til barn
med rettigheter eller etter behov for støtte i perioder til enkeltbarn ute i
barnehagene.
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Den Røde Skolen
Tospråklig assistanse og norskspråklig opplæring gis etter søknad og
ønsker fra de enkelte barnehagene og blir fordelt ut fra en vurdering av
størst behov.

Fagenhet for spesialpedagogisk hjelp og støttetiltak - barnehage
Hvem er vi

Målgruppe

Hva kan vi tilby

Kontakt

Fagenheten har spesialpedagoger, støttepedagoger og minoritetsspråklig
team som utfører spesialpedagogisk hjelp, ulike støttetiltak og
språkopplæring til minoritetsspråklige barn i førskolealder. Hjelpen gis
primært i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Veiledning til
foresatte og barnehagepersonalet inngår i hjelpetiltakene.
Kommunale og private barnehager, barnehagepersonaler og foresatte
Spesialpedagoger utfører enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp til
det enkelte barn. Dette er en individuell rettighet i opplæringsloven etter en
sakkyndig vurdering foretatt av den pedagogisk psykologiske tjenesten.
Hjelpen kan gis som direkte hjelp, individuelt eller i gruppe og/eller
systemrettede tiltak. Foreldrerådgivning skal alltid tilbys.
Støttepedagoger kan utføre enkeltvedtak og/eller ha videre oppfølging av
enkeltbarn både med rettigheter i opplæringsloven eller uten denne retten.
Det minoritetsspråklige teamet har tospråklige assistenter som er
plassert etter behov ute i barnehager. En pedagog har som særlig ansvar
å stimulere den norskspråklige utviklingen til minoritetsspråklige
førskolebarn og en pedagog har ansvar og arbeidsområde knyttet til
nyankomne flyktningers barn.
Besøksadresse: Kongensgt 31, Kverndalen, 6. etasje
Postadresse: Skien kommune, Postmottak, Postboks 83
Telefon: enhetsleder Gro Foss 35 58 19 49

Hjemmeside

Oppmelding

Barnehager/foresatte må bruke tilmeldingsskjema fra PPT for å utrede
barnets vansker.
Har barnet rett til spesialpedagogisk hjelp, søker foresatte om igangsetting
av dette i eget skjema fra Fagenheten. Det blir deretter fattet et
enkeltvedtak. Enkeltvedtaket gir foresatte ankemulighet.
Støttepedagoger tildeles etter en vurdering av behov for mer støtte til barn
med rettigheter eller etter behov for støtte i perioder til enkeltbarn ute i
barnehagene.
Tospråklig assistanse og norskspråklig opplæring gis etter søknad og
ønsker fra de enkelte barnehagene og blir fordelt ut fra en vurdering av
størst behov.
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Ergo- og fysioterapitjenesten

Hvem er vi

Målgruppe

Hva kan vi tilby

Kontakt

Hjemmeside

Oppmelding

Ergo- og fysioterapitjenesten er underlagt Lov om Helsetjeneste i
kommunen.
Våre tjenester blir gitt etter henvisning fra bl. a leger og andre
samarbeidspartnere. Tjenestene tildeles etter vurdering av henviste
bruker.
Barn 0-6 år
- Alle barn med behov for ergo- og fysioterapi i kommunen; barn
som oppholder seg hjemme og - eller i barnehager.
Barn 6-16 år
- Alle barn med behov for ergo- og fysioterapi i skolealder i Skien
kommune.
Barn 0-6 år
- Individuell oppfølging, gruppebehandling i barnehagen eller i
basseng, oppfølging i barnehage ev. med.
assistent/spesialpedagog eller andre
- samarbeid med foresatte, barnehage, samarbeid med 2.
linjetjenesten og andre
Barn 6-16 år
- Motorisk testing av barn,
- oppfølging med individuell trening/behandling/ADL-trening,
- tilrettelegging av hjemmearena og barnehage-arena,
gruppebehandling i gymsal og basseng,
- samarbeid med foresatte, lærere, undervisning i klasser,
samarbeid med 2. linjetjenesten m.v.
Besøksadresse: Kongensgate 31, Postboks 158, 3701 Skien
Telefon sentralbord: 35581000
Fax postmottak: 35581121
http://www.skien.kommune.no/Tjenester/Tjenester-a---a/Ergo--ogfysioterapitjeneste-for-barn-og-Unge/
Barn 0-6 år henvises fra:
Helsestasjonen, Sykehuset Telemark, barnehager, PP-tjenesten, 2.
linjetjenesten m.v.
Barn 6-16 år henvises fra:
Helsesøster, lærere i skolen, Sykehuset Telemark, PP-tjenesten,
2.linjetjensten m.v.
Se hjemmesiden for oppdaterte skjemaer til henvisning
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Forebyggende helsetjeneste til barn, ungdom og gravide

Hvem er vi

Målgruppe

Hva kan vi tilby

Kontakt

Hjemmeside

Meldingsskjema

-

Svangerskapsomsorg med jordmor
Helsestasjon for sped- og småbarn 0-5 år
Skolehelsetjeneste for 1. - 10 klasse
Skolehelsetjeneste i de videregående skolene
Helsestasjon for ungdom
Utvidet, oppfølgende helsesøstertjeneste til unge med spesielle
behov mellom 18 og 23 år
- Gravide
- Barn og unge mellom 0-23 år
- Barnehager og skoler (som deltakere i jevnlige møter i skolenes
TPO og barnehagenes SH-team.)
Tjenestens tilbud til gravide skal omfatte:
- helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved
behov
- opplysningsvirksomhet, samlivs- og foreldreveiledning.
Tjenestens tilbud til barn og ungdom skal omfatte:
- helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved
behov
- forebyggende psykososialt arbeid
- opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper
- hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet
- samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og
fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever
- bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den
utstrekning skolen ønsker det
- samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle
behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede
- informasjon om og tilbud om Barnevaksinasjonsprogrammet
Postadresse: Postboks 158, 3701 Skien
Besøksadresse: Kongensgt. 31. Telefon: 35 58 10 00
E-post: postmottak@skien.kommune.no
http://www.skien.kommune.no/Kommunensorganisering/Radmann/Kommunalomrade-Oppvekst/Hjelpetjeneste-barnog-familie/Helsestasjons--og-skolehelsetjenesten/
Tjenesten er gratis og krever ingen oppmelding.
Tjenesten er frivillig, men foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i
helsekontroll.

Internasjonalt sosialmedisinsk senter
Hvem er vi
Hva kan vi tilby
Kontakt
Hjemmeside

Internasjonalt sosialmedisinsk senter er flyktninghelsetjeneste. Tjenesten
er et lavterskel helsetilbud som tilbyr smittevern, hjelp med rus og
fastlegeordning.
Vi tilbyr rådgivning, samtaler og terapi
Ta direkte kontakt på telefon 35 58 15 80
Besøksadresse: Kverndalsgate 10, Skien
http://www.skien.kommune.no/Kommunens-organisering/Radmann/Helseog-velferd/Helse--og-rehabilitering/Internasjonaltsosialmedisinsk-senter/

11

Konfliktrådet i Telemark

Hvem er vi

Telemark har meglere spredt rundt om i hele fylket. Meglingsmøtet blir
holdt i nærmiljøet. Våre meglere er ikke dommere. Vår jobb er å hjelpe
partene slik at de i felleskap kommer fram til en avtale begge partene er
fornøyd med. Megling i konfliktråd koster ingenting. I mer enn 90 % av
sakene som går til megling, inngås avtale.
Meglere er legmenn som oppnevnes i verv for fire år av gangen. De
gjennomgår obligatorisk grunnopplæring og deltar på meglersamlinger.

Målgruppe

Hva kan vi tilby

Kontakt
Hjemmeside

Alle kan ta uforpliktende kontakt med konfliktrådet for informasjon, råd
eller veiledning om en aktuell sak. Har du spørsmål eller trenger råd?
Konfliktrådet har taushetsplikt.
Er du part i en straffesak og ønsker megling i Konfliktrådet, kan du be
politiet vurdere om saken egner seg til dette. Dette bør du ta opp så tidlig
som mulig for eksempel når du møter til avhør eller ved anmeldelse. Du vil
da bli spurt om du samtykker til konfliktrådsbehandling

Besøksadresse: Myren 7, 3718 Skien
Postadresse: Postboks 47, 3701 Skien
Telefon: 22 03 26 22
E-post: telemark@konfliktraadet.no
http://www.konfliktraadet.no/

Konsultasjonsteam
Hvem er vi

Målgruppe

Teamet er et tverrfaglig psykisk helseteam, som består av
representanter fra fastlegene, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
(BUP), Distrikts-psykiatrisk senter (DPS), Forebyggende helsetjeneste,
PP-tjenesten og barneverntjenesten).
Teamet gir råd og veiledning til fagpersoner i sammensatte saker som
omhandler psykososiale vansker, psykiske vansker/lidelser hos gravide,
barn og ungdom, 0 – 23 år. Foreldre / foresatte, barn og ungdom kan
delta sammen med fagpersoner i møtet. Saker kan også løftes inn
anonymt i en tidlig fase med råd om det er grunn til bekymring eller ikke.
-

Hva kan vi tilby

-

Bistå ansvarlige fagpersoner i å vurdere symptomer, gi råd og
veiledning om videre kartlegging/utredning og hvem som bør ha
videre ansvar for oppfølging og tilrettelegging.
Bidra til bedre flyt i samhandlingen mellom ulike instanser. Være
lyttende og støttende til de som bringer saker inn.
Bidra til at henvisninger til spesialisthelsetjenesten bygger på en
bred tverrfaglig kartlegging og vurdering.
Koordinator skriver referat fra konsultasjonsmøte som kan brukes
som vedlegg til henvisning til spesialisthelsetjenesten eller som
annen dokumentasjon. Koordinator ringer den som har brakt
saken inn for teamet etter to til fire uker for å høre om utviklingen i
saken.
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Konsultasjonsteam
Det er de som bringer saken inn til konsultasjonsteamet som holder i
saken videre. Teamet henviser ikke og har ikke oppfølgingsansvar i selve
sakene.

Kontakt

Helsestasjon for ungdom v/ Inger Susanne Gisholt
Postadresse: Postboks 158, 3701 Skien
Besøksadresse: Kverndalsgate 10. Telefon: 35 58 15 02 / 917 87 110
E-post: inger.susanne.gisholt@skien.kommune.no

Krisesenteret i Telemark
Hvem er vi

Målgruppe

Hva kan vi tilby

Kontakt
Hjemmeside

Åpent krisesenter for alle kommuner i Telemark, med Skien som
vertskommune.
Menn, kvinner og barn utsatt for vold, eller trusler om vold, i nære
relasjoner. Mennesker utsatt for tvangsekteskap, omskjæring,
menneskehandel, seksuelle overgrep og æresrelatert vold.
Vi tilbyr reetableringer, rådgivning, et trygt midlertidig botilbud,
dagsamtaler, rådgivning, døgnkontinuerlig telefon, døgnkontinuerlig tilbud.
Tilbudet skal gi brukerne støtte, rettledning og hjelp til å ta kontakt med
andre deler av tjenesteapparatet. Botilbudet til kvinner og botilbudet til
menn er fysisk atskilte. Samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og
andre deler av tjenesteapparatet i kommunen.
Besøksadresse: Skotfossvegen 39, 3720 Skien, Telefon: 35 50 38 00
Enkeltpersoner kan henvende seg direkte til Krisesenteret uten timeavtale.
www.krisesenteretitelemark.no
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NAV Skien
Hvem er vi

Arbeids- og velferdsforvaltningen er et partnerskap mellom stat og den
enkelte kommune. NAV har ansvaret for å gjennomføre arbeidsmarked-,
sosial-, trygde- og pensjonspolitikken i Norge. NAV forvalter
arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven, arbeids- og
velferdsforvaltningsloven (NAV-loven) og lov om sosiale tjenester i NAV.

Målgruppe

Hva kan vi tilby

Kontakt
Hjemmeside

NAV skal gi mennesker muligheter til arbeid, meningsfulle aktiviteter og
økonomisk trygghet. Til sammen forvalter NAV mer enn 40 ulike ytelser og
en rekke tiltak og virkemidler.

NAV Skien, Torggt. 18, 3717 Skien. PB 2860 Kjørbekk, 3702 Skien. Tlf. 55
55 33 33. E-post:
nav.skien@nav.no

Overgrepsmottaket i Telemark
Hvem er vi

Interkommunalt samarbeid i Telemark med Skien som vertskommune.
Administrert fra Skien interkommunale legevakt. Består av et team med
spesialopplærte leger og sykepleiere

Målgruppe

Gratis tilbud til alle som har vært utsatt for et seksuelt overgrep

Hva kan vi tilby

Teamet tilbyr medisinsk hjelp, medisinsk sporsikring og psykososial
bistand. Teamet rykker ut på kort varsel
Besøksadresse: Ulefossveien 55, 3710 Skien

Kontakt

Ring Skien interkommunale legevakt, Telefon: 35 00 25 00. Kontakt
formidles direkte til vakttelefonen i overgrepsmottaket.

14

Pedagogisk - Psykologisk tjeneste (PPT)
PP-tjenesten er en lovpålagt rådgivingstjeneste (Oppl.i.§ 5-6) som gir rettledning til
hjemmet, eleven, barnehage, skole og voksenopplæringen når det er bekymringer
knyttet til utvikling og opplæring.

Hvem er vi

PP-tjenesten i Skien arbeider systematisk for å svare på forventningene som
presenteres i sentrale lover og forskrifter, samt kommunale planer. Forventningene
handler blant annet om at PP-tjenesten skal være lett tilgjengelig, bidra til helhet og
sammenheng. PP-tjenesten skal kunne arbeide forebyggende ved å bidra på en
slik måte at barnehager og skoler kommer i forkant av problemer og lærevansker.
Den kommunale PP-tjenesten er en sakkyndig instans. PP-tjenesten utarbeider
bl.a sakkyndige vurderinger som skal avklare om barnet/eleven har rett på
spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.
Tilmelding til PP-tjenesten skal skje i samråd med foresatte/elev. Foresatte og elev
over 15 år kan ta direkte kontakt

Målgruppe

Målgruppen er barn, unge, voksne med opplæringsbehov, foresatte, barnehager
og skoler.



Hva kan vi tilby

Systemrettet arbeid. Bistå barnehager og skoler i deres forebyggende
arbeid med å sikre at alle barn og unge med behov for særskilt hjelp og
støtte får ta del i gode utviklings- og læringsprosesser.
 Rådgivning / veiledning til foreldre, ansatte i barnehage, skole og
voksenopplæring.
 Veiledning og arbeid i forhold til lese-, skrive- og matematikkvansker.
 Veiledning og arbeid med gruppe-/klasseledelse, læringsmiljø og
problemadferd.
 Logoped.
 Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp /
spesialundervisning i barnehage, skole og voksenopplæring.
 Samtaler med barn, ungdom og foreldre.
 Samarbeid med andre instanser.
 Videre henvisning til Statped via Oppvekstsjef, direkte til Barne- og
ungdomspsykiatrisk seksjon (BUP) og Habiliteringstjenesten for barn og
unge (HABU).
 Sakkyndig vurdering av framskutt og utsatt skolestart
Senter for Oppvekst
Pedagogisk- Psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)
Besøksadresse:
Kongensgate 31, 5. etasje

Kontakt

Postadresse:
Postboks 158, 3701 Skien
Tlf. 35 58 15 70. Telefontid 08.00- 15.45 (sommertid 08.00-15).
epost: ppt@skien.kommune.no

Hjemmeside: http://www.skien.kommune.no/ppt

Hjemmeside
Meldingsskjema

http://www.skien.kommune.no/ppt
Se oppdatert versjon på hjemmesiden
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Pedagogisk Råd
Hvem er vi

Pedagogisk råd er Kommunalsjef for oppvekst sitt rådgivende organ i
forhold til spesialpedagogiske tiltak i Skien kommune. Rådets faste
medlemmer er Fagsjef for oppvekst, rådgiver i elevsaker, leder av Skien
PPT og rektor for SPT.

Målgruppe

Barn med spesialpedagogiske tiltak, barnehager og skoler

Hva kan vi tilby

Bistå med ekstra ressurser etter søknad om slike, veiledning til
skoler og barnehager, være samtalepartner i vanskelige saker av
faglig eller atferdsmessig art.

Kontakt

Rådgiver i elevsaker, f.t. Svein Skaara, postadr: Postboks 158, 3701
Skien, besøksadr: Kongensgt. 31, Skien, tlf: 35589096, e-post
svein.skaara@skien.kommune.no

Hjemmeside
Meldingsskjema

Eget skjema for skolene. Ellers mottas henvendelser både på mail, og pr.
brev. Telefonkontakt er mulig, men saker blir behandlet først når
skriftlighet foreligger.

Ressursgruppe mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap
Hvem er vi

Målgruppe

Hva kan vi tilby

En tverrfaglig ressursgruppe sammensatt av representanter fra
flyktningehelsetjenesten, Nav- intro enheten, jordmor, barnevern,
helsesøster i velkomstklassen og helsestasjon for ungdom.
Fungere som rådgivende organ for ansatte i kommunen og andre
samarbeidspartnere i konkrete saker.
Ressursgruppas oppgaver:
- Veiledning per telefon
- Drøfte saker anonymt med gruppa.
- Informasjon til fagpersoner om teamet, med særlig fokus på ansatte i
skole og barnehage.
- Kompetanseheving i organisasjonen
Tore Anton Svanes, Helsekoordinator for flyktninger. Telefon: 35 58 15
86/ 47 83 57 30

Kontakt
Beate Løchen, jordmor. Telefon: 992 21 163
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Samba

Hvem er vi

SAMBA er en institusjon for barn med omfattende skader eller
funksjonshemminger som trenger habiliterings- eller særlig tilrettelagte
avlastningsopphold.
SAMBA er en institusjon med et heldøgnstilbud til barn fra 0-18 år.
SAMBA vil være en trygghetspost for både barn og foreldre.
-

Målgruppe

Premature og nyfødte barn med ulike utfordringer, skader eller
sykdom.
- Barn med ernæringsproblematikk, barn som har vanskelig for å ta
til seg næring eller har vanskelig med å holde på maten og har
mye oppkast.
- Barn med søvnproblematikk. Barn som har vanskelig med
innsovning og har mange oppvåkninger i løpet av natten.
- Barn som har fått PEG. (Pertukan endoskopisk gastrostomi)
- Rehabilitering av barn som har vært gjennom en operasjon, som
for eksempel barn med CP som har vært gjennom en multilevel
operasjon.
- Barn med ulike funksjonshemninger med sammensatte
problemstillinger og utfordringer.
- Barn som er avhengig av ulike respirasjonshjelpemidler C- pap,
Bi- pap, respirator og oksygenbehandling.
- Barn i terminalfase.
Skien er vertskommune for SAMBA (en institusjon som tilbyr avlastning og
habilitering/rehabilitering for barn med store funksjonshemminger. Vi har
en fast personalgruppe med høy tverrfaglig kompetanse. Personalgruppen
består av sykepleiere, vernepleiere, pedagoger, ergoterapeut og
fysioterapeut.

Hva kan vi tilby
Foreldre/foresatte kan ta kontakt både under og etter opphold for
veiledning og informasjon. Det legges ofte stor vekt på foreldreveiledning,
der foreldrene får råd og kompetanse til å kunne håndtere utfordrerne
situasjoner hjemme.

Kontakt

Hjemmeside

Post- og besøksadresse:
Sykehuset Telemark
Bygg 74
3710 Skien
Telefon: 35 00 29 20
Mobil: 916 04 283
http://www.skien.kommune.no/Kommunensorganisering/Radmann/Kommunalomrade-Oppvekst/Tilrettelagtoppvekst/SAMBA-/
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SH-team (Samhandlingsteam i barnehagene)
Barnehagenes sammensatte team for drøfting av barnesaker
Hvem er vi

Målgruppe

Teamet består av barnehagens ledelse, Forebyggende helse, PPT og
Barnevernet. Foresatte og ev. primærkontakt inviteres inn i saker om
enkeltbarn (se handlingsveileder -BTI)
-

Barn og foresatte
Barnehagenes personale

-

Hva kan vi tilby

Kontakt
Hjemmeside

Barnehagenes organ for nivå 2 saker i BTImodellen
Gi veiledning til personale med det generelle arbeidet i
barnehagen
- Drøfte ulike problemstillinger i oppmerksomhet mot enkeltbarn
- Gi veiledning til personaler i å gi hjelp til barn med spesielle behov
- Drøfte situasjon og muligheter for tiltak og løsninger
- Gi veiledning om dette for utprøving før eventuell oppmelding til
PPT
- Være pådriver i arbeidet med å utvikle kompetanse i
systemforståelse og tverrfaglighet i personalet.
Administrasjonen ved den enkelte barnahage
http://www.skien.kommune.no/Kommunensorganisering/Radmann/KommunalomradeOppvekst/Barnehager/Barnehager-i-Skien-soneinndelt/

SLT
Rus –og kriminalitetsforebyggende koordinator i Skien kommune.
Hvem er vi

Målgruppe

Hva kan vi tilby

SLT har et hovedansvar for å koordinere tverrfaglige tiltak som skal
forebygge, avdekke og begrense risikofaktorer knyttet til rus –og
kriminalitet
-

-

Ansatte som på ulike måter arbeider med forebygging
Foreldre
Ungdom
Frivillige lag og organisasjoner
Andre
Informasjon om ulike rus –og krim.forebyggende tiltak og tilbud til
unge i Skien
Opprettelse av nye tiltak ut fra behov og ressurser
Nærmiljøgrupper
Interkommunale tiltak for målgruppen
Kurs og konferanser innenfor temaet
Foredrag/ informasjon om temaet i foreldremøter, personalmøter,
elevgrupper eller andre grupper.
Natteravnordningen
Råd og veiledning

SLT koordinator: Frøydis Straume
Kontakt

Mail: froydis.straume@skien.kommune.no
Telefon: 464 44 02 27 /35 58 15 03
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SLT
Besøksadresse: Kverndalssenteret, Kongensgate 31, 3717 Skien
Postadresse: SLT, Skien kommune, postboks 158, 3701 Skien
Hjemmeside

www.skien.kommune.no/oppvekst

Spesialpedagogiske tjenester – SPT

Hvem er vi

Målgruppe

Hva kan vi tilby

SPT består av tre avdelinger.
- Skoleprosjektene - alternative opplæringsarenaer for elever med
sosiale og emosjonell vansker
- Tospråklig opplæring - tospråklige lærere og assistenter i
skolene.
- Sykehusundervisning - undervisning av barn og unge ved
Familieklinikken, UPS (Ungdomspsykiatrisk senter) og de
somatiske avdelingene, herunder Skolestua på barneavdelingen,
Sykehuset Telemark
- Elever og foresatte
- Skolene
I SPT har vi som målsetting at:
- Barn og unge med særskilte opplæringsbehov opplever et
inkluderende og sosialt fellesskap der de får økt sitt
læringsutbytte, blir sett og opplever mestring.
- SPT innehar høy fagkompetanse for at vi sammen med skolene
skal sikre god kvalitet på opplæringen innenfor det
spesialpedagogiske og flerspråklige området.
- SPT er skolenes hjelpeapparat
Besøksadresse:
Kongensgate 31, 5. etasje

Kontakt

Postadresse:
Postboks 158, 3701 Skien

Epost: spt@skien.kommune.no
Hjemmeside
Meldingsskjema

http://www.skien.kommune.no/spt
Fås på den enkelte skole
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Tjenestekontoret for funksjonshemmede barn og unge
Disse tjenestene består blant annet av avlastning og avlastnings- og
omsorgsboliger og støttekontakter, samt ergo- og fysioterapitjenesten for
barn og unge 0-16 år.

Hvem er vi

Kontoret hjelper til med kartlegging av behov for den enkelte bruker, og
bistår med søknader, rådgivning og samordning av tjenester.
Tjenestekontoret for barn og unge
TBU er en koordinerende tjeneste for funksjonshemmede barn og unge i
alderen 0-18 år. TBU er organisert i kommunalområde Helse og velferd.
Skien kommune har to avlastings- og omsorgsboliger; Einaren, og
Heikleivveien.

Målgruppe

Hva kan vi tilby

Kontakt
Hjemmeside

Tjenestekontoret for barn og unge (TBU) er kontaktpunktet for foreldre og
foresatte med barn i målgruppen
TBU har ansvar for følgende tjenester og støtteordninger:
- Avlastning i kommunal bolig/privat bolig
- Henvendelse ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge 0-18
år.
- Omsorgslønn
- Oppstart/videre drift av særskilt vanskelige koordineringssaker for
funksjonshemmede barn og unge med langvarige og
sammensatte hjelpebehov.
- Støttekontakt.
- Systemkoordinator habilitering/rehabilitering og individuelle planer
for kommunalområdene Oppvekst og Helse og velferd.
- Koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i
Skien kommune.
Postadresse: Postboks 158, 3701 Skien
Besøksadresse: Senter for Oppvekst, Kongens gate 31
Telefon: 35 58 10 00
http://www.skien.kommune.no/Kommunensorganisering/Radmann/Kommunalomrade-Oppvekst/Tilrettelagt-oppvekst/
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TPO-team (Tilpasset opplæringsteam)
Den enkelte skoles sammensatte team for drøfting av elevsaker.
Hvem er vi

Målgruppe

Teamet består av skolens ledelse, ressurslærere, miljøterapeut, skolens
helsesøster, barnevernet (min. 2 møter pr. halvår). Foresatte og ev.
kontaktlærer inviteres inn i saker om enkeltelever (se handlingsveileder BTI) Kontaktlærer
- Elever og foresatte
- Skolenes personale
-

Hva kan vi tilby

Kontakt
Hjemmeside

Den enkelte skoles organ for nivå 2 saker i BTImodellen
Drøfte ulike problemstillinger i elevsaker ved klassegjennomgang.
Gi veiledning til skolens personale med det generelle arbeidet i
klassen
- Drøfte ulike problemstillinger i elevsaker om enkeltelever.
- Gi veiledning til skolens personale i å gi hjelp til elever med
spesielle behov
- Drøfte situasjon og muligheter for tiltak og løsninger både ved
klassemiljøtiltak og i enkeltsaker.
- Gi veiledning om dette for utprøving før eventuell oppmelding til
PPT
- Være pådriver i arbeidet med å utvikle kompetanse i
systemforståelse og tverrfaglighet i personalet.
Administrasjonen ved den enkelte skole
http://www.skole.skien.no/
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Telefonliste, barnehager i Skien
Kommunale barnehager
Bakken barnehage

35 58 75 40

Borgestad barnehage

35 50 11 10

-

Avdeling Ballestad

35 50 20 15

Buerflata barnehage

35 50 65 50

Bølehøgda barnehage

35 90 52 00

Enggrav skole og barnehage

35 50 33 00

Falkum barnehage

35 90 52 00

Gimsøy barnehage

35 51 98 10

Granåsen barnehage

35 53 69 20

Gråtenmoen barnehage

35 90 46 20

Gulset barnehage

35 50 59 72

Klosterskogen barnehage

35 51 96 90

Kollmyr barnehage

35 53 76 10

Kverndammen barnehage

35 59 55 75

Lundedalen barnehage

35 52 53 72

-

Avdeling Hanken

35 53 03 33

Skotfoss barnehage (Oppvekstsenter)

35 53 57 97

Tiedemannsjordet barnehage

35 53 63 58

Venstøp barnehage

35 50 38 50

-

Avdeling Tufte

Åfoss barnehage

35 59 05 25
35 54 65 84
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Telefonliste, barnehager i Skien
Private barnehager
Barnehagen Gregorius

35 91 47 30

Barnehagen Gustavas hage AS

35 58 88 30

Betanien Hospitals barnehage

35 90 07 16

Brekke barnehage

35 52 52 07

Bøklund barnehage

35 50 91 45

Bøle Misjonskirkes barnehage

35 50 29 00

Einaren barnehage BA

35 53 83 66

Gjerpenshavna barnehage

35 50 27 90

Harmonien barnehage AS

35 90 52 70

Kapitelberget natur- og kulturbarnehage BA

35 52 01 64

Klyveskogen barnehage AS

35 59 72 00

Kongerød barnehage

35 50 34 30

Kulturstien barnehage

35 53 60 67

Lillefot barnehage

35 50 98 20

Limi barnehage AS

35 90 00 70

Maribakkane barnehage

35 58 40 20

Maurtua barnehage AS

35 58 75 10

Melum barnehage

35 91 14 17

Skauen kristelige barnehage

35 50 54 15

Skogmusa barnehage

35 59 22 35

Tabernaklets barnehage

35 53 40 04

Trekløveren barnehage

35 00 36 10
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Telefonliste, barnehager i Skien
Troens Liv barnehage

35 59 85 85

Trollmyra barnehage AS

35 53 25 15

Private familiebarnehager
Blomsterhagen familiebarnehage

41 36 25 59

Bratsberghavna familiebarnehage

47 38 49 27

Hjerterommet familiebarnehage

35 59 04 95

Knøttene familiebarnehage

35 53 04 40

Skogstien familiebarnehage

95 94 88 96

Varpet familiebarnehage

45 28 41 13

Åpen barnehage
Gimsøy åpne barnehage

35 50 63 70

Klyve åpne barnehage

35 53 94 90

Telefonliste, grunnskoler i Skien
Bratsbergkleiva skole

35 90 59 70

Buer skole

35 50 38 80

Bølehøgda skole

35 50 16 45

Enggrav spesialskole

35 50 33 00
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Telefonliste, grunnskoler i Skien
Gimsøy ungdomsskole

48 03 77 77

Gjerpen barneskole

35 54 46 50

Gjerpen skole, Den røde skole

35 54 46 20

Gjerpen ungdomsskole

35 50 97 50

Gulset ungdomsskole

35 58 30 30

Kjørbekkhøgda skole

35 59 78 52

Klyve skole

35 91 57 70

Kollmyr skole

35 50 34 90

Kongerød ungdomsskole

35 91 58 29

Lunde skole

35 58 59 10

Lunde skole: Språk/velkomstklassen

35 58 59 00

Moflata skole

35 90 60 15

Moflata skole avd. Svanvik

35 59 74 08

Menstad ungdomsskole

35 90 41 40

Mæla ungdomsskole

35 51 95 01

Skotfoss skole (Oppvekstsenter)

35 53 69 44

SPT, Det Gule Huset

35 91 13 14

SPT, Ekeli alternative skole

35 53 80 00

SPT, Familieklinikken ST

35 00 29 85

SPT, Kanalprosjektet

35 54 52 75

SPT, MAS Odinsgate

35 53 27 17

SPT, Skolestua ST

35 00 49 18

SPT. Uthauen

35 50 08 88
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Telefonliste, grunnskoler i Skien
SPT, Århus miljøskole

92 03 41 21

Stigeråsen skole

35 50 30 71

Venstøp skole

35 50 42 80

Voksenopplæringa

35 50 38 20

Åfoss skole

35 50 68 21

Åfoss skole, avd. Melum

35 50 49 51

Grenland kristne skole

35 49 90 49

Kilebygda Montessoriskole

95 88 33 20

Skauen kristelige skole (1-10)

35 50 54 00

Brosjyren er utarbeidet og oppdateres av Kompetansesenteret Oppvekst. Den er dynamisk
og vil være gjenstand for endringer. Nyeste versjon tilgjengelig gjøres i stafettloggen
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