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Budsjett/kostnadsoverslag
- Frikjøp 1 stilling til prosjektleder som også skal gjennomføre selve tiltakene og fungere som leder av
«Village»-teamet: 760 000 kr. - Innkjøp av materiell og utstyr til gjennomføring av inkluderende
skolehverdag: 50 000 kr - Kommunal egenandel: 2 stillinger i Village -teamet 1 520 000 kr
Samarbeidspartnere
Navn Adresse Kontaktperson

Utfordringene det skal taes tak i:
Skolene, helsesykepleierne, PPT og barnevernet i Strand
kommune erfarer at det de to siste årene har vært en økning
i elever med ufrivillig skolefravær. Det rapporteres også fra
nevnte tjenester om at disse utfordringene kommer til utrykk
hos yngre barn enn tidligere. Helsesykepleierne rapporterer
blant annet om utfordringer som før viste seg på
ungdomskolen nå kommer til uttrykk hos elever helt ned i på
mellomtrinnet. Samtidig opplever kommunen utfordringer
med ungdommer som på fritiden utøver hærverk. Strand
kommune ønsker derfor å prøve ut en ny måte å jobbe i
laget rundt de utsatte barna på, på en av våre barneskoler,
Tau skole. Vi ønsker å opprette et team som skal bestå av
miljøterapeuter som ikke bare følger opp elvene på skolen,
men også på fritiden og i hjemmet. Et sentralt poeng her er
at det ofte ikke er nok å kun koordinere for å kunne gi riktig
hjelp til riktig tid, det er like viktig med relasjonsbygging på
tvers av arenaene. Les mer om "Village"-teamet i vedlegg.

Mål og hvordan det skal gjennomføres:
Målet med prosjektet er å forebygge ufrivillig skolefravær

Styrke kommunen innen rollene:
•�Tjenesteprodusent
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som igjen kan føre til skolefrafall ved at ungdommene
dropper ut av videregående. Forskning viser at på lang sikt
er en av de største beskyttelsesfaktorene mot utenforskap i
voksenlivet å fullføre videregående opplæring. Da er det
viktig å sikre inkludering og hindre utenforskap i vid forstand.
Flere må i arbeid og veien dit er gjennom grunnskole og
videregående skole. Dette prosjektet handler med andre ord
om forebygging av utenforskap, og er derfor direkte knyttet
opp til FNs bærekraftsmål om bærekraftige
velferdssamfunn. Videre er målet med prosjektet å
videreutvikle kommunens arbeid ift. tidlig innsats og
samhandling mellom tjenestene. Vi er en BTI-kommune som
ønsker å få til god tverrfaglig samhandling på alle barnas
arenaer, skole, hjem og fritid. Dette skal gjøres gjennom
"village"-teamet og inkluderende skolehverdag. Les mer i
prosjektskissen.

Sektorer prosjektet omfatter:
•�Oppvekst

•�Skole
•�Barnevern

•�Kultur
•�Kommunehelse

Virkemidler som skal benyttes:
•�Opplæring, erfaringsdeling og diskusjon
•�Kommunikasjon og innbyggerretting
•�Planlegging
•�Organisatoriske
•�Innovasjon

Begrunnelse for valg av virkemiddel/virkemidler:
Prosjektet skal benytte innovasjon gjennom nye måter å jobbe tverrfaglig på med bruk av et team som
skal bygge bro på tvers av barnas arenaer (skole-hjem-fritid) samt tilby en annerledes skolehverdag for
utsatte barn og unge med fokus blant annet på arbeidspraksis for elever helt ned i barneskolealder på
pilotskolen. Dette skal organiseres og planlegges og nødvendig opplæring blir gitt, samt erfaringsdeling i
etterkant.
Vedlegg:
�Prosjektskisse.pdf
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https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no//vedlegg/c22eabfb-ff06-4d60-8407-112486cade17

