Fagteam i skoler
Fagteam er en tverrfaglig arbeidsform mellom skole, barnevern, PPT og helsesykepleier.
På ungdomskolen er også politiet og ungdomskontaktene representert. Fagteam er
obligatorisk samarbeidsform i grunnskolen i Ringerike kommune. Barneskolen har møte
på 1 – 1 ½ time etter behov. Ungdomsskole 1 ½ time. Møtene bestemmes etter behov
på hver enkelt skole.

Formål
Å fange opp barn og unge som trenger hjelp så tidlig som mulig.
Grunnlag
Helsedirektoratets retningslinjer for skolehelsetjeneste, Kap 5.1
FNs barnekonvensjon artikkel 3
Beskrivelse
Helsesykepleier leder møtet
Saker bør meldes inn til helsesykepleier på forhånd. Husk samtykke. Den som kjenner
eleven best på skolen bør være med, f.eks kontaktlærer. Viktig å huske på
foreldreinvolvering. De kan gjerne være med på møtet.
Lag alltid en konklusjon på hva som skal skje videre, og hvem som skal gjøre hva. Les
opp konklusjonen slik at alle har en felles forståelse av hva som er bestemt.
Avlutt med å minne om neste møte.
•

Der det settes inn tiltak:

Foresatte skal varsles og det skal innhentes samtykke der saken er blitt drøftet
anonymt. Dette gjelder ikke ved bekymringsmelding. Der må man avgjøre om
foresatte skal informeres eller ikke. (Jf. Lov om opplysningsplikt/meldeplikt til den
enkelte faginstans; Opplæringslova § 15-3, Helsepersonelloven § 33,
Barnevernloven § 6-4)
Samtykke
Foresatte skal varsles og det skal innhentes samtykke til samarbeid rundt barnet. (Jfr
lover om taushetsplikt til den enkelte faginstans). Bekreftelsen på samtykke gis til alle i
fagteam. Dette gjelder ikke ved bekymringsmelding. Samtykke kan fås ved at foresatte
skriver under på eget samtykkeskjema (se Familiens hus` samtykkeskjema), ved at de
skriver en e-mail eller på SMS.
Ansvar/myndighet
Helsesykepleier har ansvar for å kalle inn de aktuelle instanser til møtet.
Rektor på skolen har ansvar for å utpeke hvem som sitter i fagteam fra skolen.
De som «eier» saken har ansvar for å innhente samtykke fra foreldrene.
Helsesykepleier har ansvar for å informere om fagteam på foreldremøte i 1 trinn.

Alle i fagteam har ansvar:
•
•
•
•
•

For å melde inn saker på forhånd til helsesykepleier
For fremdrift i fagteamsakene
Holde fokus på nye barn og ungdom i faresonen
Ikke snakke om saker som allerede er i systemet, dersom det ikke fører til
fremdrift
Løfte opp saker som «butter litt» til sin avdelingsleder

Kvalitetsmål
Målet er å dele nødvendig informasjon og avgjøre om det er behov for å sette inn tiltak.
Hver skole har sin egen helsesykepleier som leder fagteam. Helsesykepleier har ansvar
for å avholde minimum 4 fagteam pr år. Det er viktig med et samarbeid som er bygget
på struktur, tydelig arbeidsfordeling og gode rutiner med rolleavklaring (jfr
Helsedirektoratets retningslinjer for skolehelsetjeneste, Kap 5.1).

