
Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste 

Hjelpetilbud Hva er dette? For hvem? Alder Hvor / Når Kontakt / tlf. nr 
Utredning Testing i forhold til: 

Konsentrasjonsvansker 
Språkvansker 
Emosjonelle vansker 
Matematikkvansker 
Lese og skrivevansker 
Generelle lærevansker 
Fagvansker  

Barn/elever 0-16 Ved henvisning 52758072/40283055 
ingvild.djuv@tysver.ko
mmune.no 

Veiledning individ Veiledning knyttet til individuelle 
vansker  

lærere 0-16 Ved henvisning  52758072/40283055 
ingvild.djuv@tysver.ko
mmune.no 

Veiledning system Veiledning knyttet til utfordringer i 
læringsmiljøet: 
klassen/skolen/barnehagen eks 
problematferd, mobbing 

Lærere/avdelingen 0-16 Barnehagekontakt 
Skolekontakt 

52758072 
ingvild.djuv@tysver.ko
mmune.no 

Sakkyndig vurdering: Rettslig dokument som danner grunnlag Elever /barn som 0-16 Vedtaksmyndighet: Tlf: 52758072 

Oversikt over hjelpetilbud barn og unge i Tysvær 
kommune. Dato: 04.09.18 

Hjelpetilbud barn og unge
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opplæringsloven §5-1 og 
barnehageloven §19 a 

for vedtak har behov for 
spesiell opplæring 
utover ordinært 
tilbud. 

barnehage/skole ber 
om sakkyndig 
vurdering etter 
anbefaling fra PPT og 
etter ønske/samtykke 
fra foreldre. 

ingvild.djuv@tysver.ko
mmune.no 

Henviser til andre 
tjenester som 
BUP/habilitering/Statped 

Etter utredning kan det være behov for 
andre tjenester . PPT har 
psykologspesialist med henvisningsrett. 

Barn/elever som 
har behov for 
spesialisttjenester 
etter samtykke fra 
foreldre. 

0-16 Ved henvisning Tlf: 52758072 
ingvild.djuv@tysver.ko
mmune.no 

Kurs til foreldre : 
emosjonsfokusert foreldre 
veiledning 

Har til hensikt å sensitivere foreldre, 
forstå og håndtere følelser og regulere 
barns atferd 

Foreldre i 
barnehage alder og 
foreldre som er 
knyttet til PPT. 

0-16 2 ganger i året. Tlf: 52758072 
ingvild.djuv@tysver.ko
mmune.no 

Skolefraværsteam Team som hjelper hjem og skole i ved 
høyt skolefravær 

Elev, skole og 
foreldre 

0-16 Ved henvisning Tlf: 52758072 
ingvild.djuv@tysver.ko
mmune.no 

Undervisning til 
barnehage/skole; 
Psykologisk førstehjelp ; 
førskole, 5 trinn og 8 trinn 

Psykologisk førstehjelp er et 
selvhjelpsverktøy for mestring av egne 
følelser. Med røde og grønne tanker 
lærer den unge å framsnakke seg selv. 

Til lærer Rettet mot 
førskole, 5.trinn 
og 8 trinn. 

Jmf. årshjul  
samhandling PPT/ 
barnehage og skole. 

Tlf: 52758072 
ingvild.djuv@tysver.ko
mmune.no 

Barneverntjenesten 

Hjelpetilbud Hva er dette? For hvem? Alder Hvor / Når Kontakt / tlf. nr 
Utredning/undersøkelse 
av barns 
omsorgssituasjon 

Lovpålagt kartlegging ved 
bekymringsmelding eller 
søknad om tiltak. Inneholder 
samtaler med foreldre og 
barn, observasjon av 
samspill, innhenting av 
informasjon fra relevante 

- Familier som ønsker
hjelp/tiltak fra
barneverntjenesten

- Ved
bekymringsmelding
ifht barnets
omsorgssituasjon

0-18 Undersøkelsen 
gjennomføres med 
samtaler på kontor, 
hjemmebesøk, evt 
observasjon/samtale 
på skole eller i 
barnehage,  andre 

Barneverntjenesten i Tysvær, 
tlf 52757030.  
shenge@tysver.kommune.no 

Hjelpetilbud barn og unge
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instanser. Det blir brukt ulike 
utredningsverktøy i samtaler 
og observasjon.  

eller 
- Atferdsvansker hos

barnet.

arenaer. 

Foreldreveiledning - Endringsrettet tiltak
med
familieterapeutisk
tilnærming og
eklektisk bruk av
ulike verktøy.

- Trygghetssirkelen
(COS).

- PMTO (Parent
management
training,
Oregonmodellen),
MST (Multisystemisk
terapi) og
opphold på
foreldre/barn senter.

Foreldre som trenger å 
utvikle sine 
foreldreferdigheter, og/eller 
det er behov for endring for 
at barnet skal få god nok 
omsorg. 
Innebærer også samtaler 
med barnet og 
observasjoner av samspill 

0-23 Veiledningen kan 
gjennomføres 
hjemme eller på 
rådhuset, etter avtale 
med foreldrene. 

Barneverntjenesten i Tysvær, 
tlf 52757030.  
shenge@tysver.kommune.no 

Barne- og 
ungdomssamtaler 

Planlagt oppfølging av barn i 
forbindelse med mangler ved 
omsorg eller andre 
utfordringer, hvor barnet må 
sikres at det får mulighet til å 
snakke med 
barneverntjenesten om sin 
situasjon.  

Særlig brukt i forbindelse 
med mistanke/uttalelser 
om vold/overgrep, som en 
sikkerhet for barnet. 

0-23 Etter avtale med 
barnet og foreldrene. 

Barneverntjenesten i Tysvær, 
tlf 52757030. 
shenge@tysver.kommune.no 

Støttekontakt Person engasjert for å 
aktivisere/støtte/følge opp 
barn eller ungdom på fritid 

Barn/ungdom 0-23 Barneverntjenesten i Tysvær, 
tlf 52757030. 
shenge@tysver.kommune.no 

Besøkshjem Private hjem engasjert til å 
ha barnet  i sitt hjem i 
helger/ferier  

Barn/ungdom 0-23 Barneverntjenesten i Tysvær, 
tlf 52757030. 
shenge@tysver.kommune.no 

Hjelpetilbud barn og unge
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Fritidsaktivitet Dekning av utgifter til 
aktivitet på fritiden 

Barn/ungdom 0-23 Barneverntjenesten i Tysvær, 
tlf 52757030. 
shenge@tysver.kommune.no 

Ferietur/leir Dekning av utgifter og hjelp 
til praktisk organisering ved 
deltakelse på organiserte 
leirer/ ferieturer 

Barn/ungdom/familier 0-23 Barneverntjenesten i Tysvær, 
tlf 52757030. 
shenge@tysver.kommune.no 

Fosterhjem/institusjon/ 
beredskapshjem 

Godkjent omsorgsbase for 
barn som ikke kan bo med 
sine biologiske foreldre 

- Vedtak om
omsorgsovertakelse

- Vedtak om
plassering i
institusjon på grunn
av atferdsvansker

- Midlertidige vedtak
- Plassering som

hjelpetiltak

0-23 (20) Barneverntjenesten i Tysvær, 
tlf 52757030. 
shenge@tysver.kommune.no 

Ettervern Opprettholdelse/erstatning 
av vedtak fattet før barnet 
blir 18.  

Barn som ønsker og har 
behov for oppfølging/tiltak 
etter fylte 18 år. 

18 - 23 Barneverntjenesten i Tysvær, 
tlf 52757030. 
shenge@tysver.kommune.no 

Helsestasjons – og skolehelsetjenesten 

Hjelpetilbud Hva er dette? For hvem Alder Hvor / Når Kontakt / Tlf.nr
Foreldre 
veiledning 

Samspillsveiledning 
ved hjelp av 
observasjonsverktøyet 
NBO. Hensikten er å 
øke foreldres 
sensitivitet overfor 
spedbarnets mange 
signaler.  

Alle som har 
omsorg for 
spedbarn 0 – 3 
mnd. 

Spedbarn 0 
– 3 mnd.

Ved 
hjemmebesøket og 
ved 6 uker og 3 
mnd. 
konsultasjonen på 
helsestasjonen 

Helsesøster tilbyr NBO til de aller fleste barn og foreldre 
ved hjemmebesøket / nyfødtsamtalen. Ta kontakt med 
helsesøster ved spørsmål. 

ICDP er et 
For foreldre 
med barn i 0 – 18 år 

Gruppetilbud på 
helsestasjonen x 2 

Irene H. Vestvik 
Tlf. 91782708 e-post: irene-

Hjelpetilbud barn og unge
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helsefremmende og 
forebyggende 
program som har som 
mål å styrke foreldres 
omsorgskompetanse.  
ICDP-programmet er 
anerkjent og benyttet 
av bl.a. UNICEF og 
WHO. 

alderen 0-18 år 

ICDP tilbys også 
til flyktninger.  
ca. 2 grupper pr 
år. 

pr år. September 
og januar. 
(NB: det må være 
nok påmeldte for 
at gruppen kan 
gjennomføres 

haraldseid.vestvik@tysver.kommune.no 

Torunn Grannes 
Tlf. 95019549 e-post: 
torunn.grannes@tysver.kommune.no 

Rita B. Førland 
Tlf. 48997644 e-post: rbforland@tysver.kommune.no 

Søvnkurs 
Foreldregruppe med 
fokus på gode legge – 
og søvnrutiner for 
barnet 

For foreldre 6 mnd. – 6 
år 

Hver onsdag kl. 
13.00-15.00 
( NB: time må 
bestilles) 

Ta kontakt med helsesøster på helsestasjonen. Kan også 
sende epost / ringe; 
Monica-Brekke.forland@tysver.kommune.no 
52758896 / 99129198 
klara.sandvik@tysver.kommune.no 
52758912 / 46929055 

Vurdering av 
tilbaketrekking 
hos barn 

ADBB er utviklet for å 
observere og måle 
vedvarende sosial 
tilbaketrekking hos 
spedbarn i alderen 2-
24 måneder.  

Kan utføres på 
alle barn fra 0-
24 mnd. 
Skal 
gjennomføres i 
god dialog med 
foreldrene. 

0 – 2 år. Ved bekymring for 
et barn benyttes 
ADBB på 
helsestasjonen 
utført av 
helsesøster med 
sertifisering 

Ta kontakt med helsesøster på helsestasjonen eller send 
epost til: 

kwhagland@tysver.kommune.no 
52758914/46902340 

Kartlegging av 
barns utvikling 

ASQ er foreldreutfylte 
skjemaer for 
kartlegging og en 
strukturert samtale 
om barns utvikling. 

Alle 
omsorgsperson
er med barn i 
alderen 4 mnd. 
– 5 år

4 mnd. – 5 
år 

Fast tilbud på 
helsestasjonen til 
barn ved 6 mnd. 
Gjennomføres 
ellers etter ønsker 
eller behov  

Ta kontakt med helsesøster på helsestasjonen. 
Kan også sende epost til: 

kwhagland@tysver.kommune.no 
eller ringe 52758914/46902340 ved spørsmål. 

Undervisning i 
gruppe eller 
individuelle 
samtaler 

Psykologisk førstehjelp 
er et selvhjelpsverktøy 
for mestring av egne 
følelser. Med røde og 
grønne tanker lærer 

Individuelt til 
alle barn og 
unge.  
Klassevis 
henholdsvis ved 

6-18 år Individuelt: 
Sammen med 
helsesøster på de 
ulike skolene 
Gruppe/Klasse: 

Ta kontakt med helsesøster på skolen; 

Førre og Førland: 
Irene-Haraldseid.Vestvik@tysver.kommune.no 
52758913 / 91782708 

Hjelpetilbud barn og unge
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den unge å 
framsnakke seg selv. 

5. og 8. trinn Ulikt hvem som er i 
gang med grupper. 
Helsesøster er 
medhjelper ved 
enkelte skoler 

Frakkagjerd BS og Frakkagjerd US: 
Torunn.Grannes@tysver.kommune.no 
52758910 / 40427763 
Grinde og Straumen: 
Gunn-Waage.Lien@tysver.kommune.no 
8082 / 95019549 
Tysværvåg og Nedstrand: 
Anette.Vespestad@tysver.kommune.no 
52758924 / 94833675 

Undervisning i 
gruppe 

«Sunn Kvardag» -
Presentasjon om 
kosthold og aktivitet. 

Til elever i barn- 
og 
ungdomsskolen 
og 
foreldre/foreldr
emøter. Skolene 
kan ta kontakt 
med helsesøster 
på skolen.  

6-18 år Etter forespørsel 
fra skolen.  

Førre og Førland: 
Irene-Haraldseid.Vestvik@tysver.kommune.no 
52758913 / 91782708Frakkagjerd BS og Frakkagjerd US: 
Torunn.Grannes@tysver.kommune.no 
52758910 / 40427763Grinde og Straumen: 
Gunn-Waage.Lien@tysver.kommune.no 
52758082 / 95019549 
Tysværvåg og Nedstrand: 
Anette.Vespestad@tysver.kommune.no 
52758924 / 94833675 

«Sjølvstendige valg»   
Helsesøster gir barn 
og unge trygghet og 
kompetanse til å ta 
selvstendige valg og til 
å samhandle med 
andre. 

Til elever i 
ungdom - og   
videregående 
skole. 
Informasjonen 
kan også være 
aktuell for 
personalet i 
skolen og på 
foreldremøter. 

13-18 år,
samt
foreldremø
ter og
personalm
øter på
skolene.

Etter forespørsel 
og behov.  
Gjennomføres i 
utgangspunktet til 
elever på skolene. 

Ta kontakt med helsesøster på skolen; 
Førre og Førland: 
Irene-Haraldseid.Vestvik@tysver.kommune.no 
52758913 / 91782708 

Frakkagjerd BS og Frakkagjerd US: 
Torunn.Grannes@tysver.kommune.no 
52758910 / 40427763 

Grinde og Straumen: 
Gunn-Waage.Lien@tysver.kommune.no 
52758082 / 95019549 

Hjelpetilbud barn og unge
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Tysværvåg og Nedstrand: 
Anette.Vespestad@tysver.kommune.no 
52758924 / 94833675 

Skilsmissegrupper 
PIS – Planlagt oppstart 
februar/mars 2018. 
Mer info kommer da 

. 

Barn og 
familieteam 

Tilbud om psykisk 
helsehjelp  

Barn og foreldre 0-18 Etter forespørsel 
fra foreldre 

Kontaktperson: 
Audhild Drivdal Frøyland 
Audhild-drivdal.froyland@tysver.kommune.no 
52758891/ 90557986 

LOS 

Hjelpetilbud Hva er dette? For hvem? Alder Hvor / Når Kontakt / tlf. nr 
Individrettet veiledning og 
koordinering av 
hjelpetjenester.  

Bidra til å skape oversikt over 
eksisterende hjelpeinstanser i 
individuelle saker.  
Finne rett hjelp til rett tid.  
Legge til rette for mestring i hverdagen. 
Forbygge høyt skolefravær og redusere 
dropout. 

Ungdom og evt. 
deres foresatte, 
skolehelsetjeneste, 
PPT, TOT, TUT og 
andre aktuelle 
kommunale- og 
fylkeskommunale 
tjenester. 

14-23 år 

Lavterskeltilbud; 
Samtale på skole, i 
hjemmet, på cafe , 
Tysværtunet eller 
Rådhuset. 

LOS Synne B. 
Pedersen, mob. 909 
13 244. E-post: 
Synne.pedersen@tysv
er.kommune.no 

LOS Elisabeth L. 
Sørdal, mob. 48 00 55 
86. E-post: elisabeth-
lundervold.sordal@tys
ver.kommune.no 

Utvikle og ta i bruk rutiner 
for god overgang 
grunnskole videregående 
opplæring. 

Kommunalt og fylkeskommunalt 
samarbeid (Glidelåsprosjektet), 
BTI – stafettlogg  og arbeid med 
kommunale rutiner. 

Ungdom og evt. 
deres foresatte, 
grunnskole og  
videregående 
opplæring. 

TOT, TUT, 
samarbeidsmøter med 
grunnskole og aktører 
i videregående 
opplæring. 

Hjelpetilbud barn og unge
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Fysioterapi for barn og unge 

Hjelpetilbud Hva er dette? For hvem? Alder Hvor / Når Kontakt / tlf. nr 
Undersøkelse/kartlegging av 
motorikk 

- Grovmotoriske vansker
- Finmotoriske vansker
- Spesifikke problemstillinger

innen f.eks. nevrologi, ortopedi
og lungefysioterapi

Barn 0-18 år I fysio-/ergoterapi 
tjenestens lokaler, 
hjemme, i 
barnehage, på 
skole eller 
institusjon 

Skjema for henvisning: 
https://www.tysver.kommune.no/helse-
og-omsorg/20-tilvisningskjema-barn/file 

Avd.leder: Irene Krystad, mob. 
93216636 
Barnefysioterapeuter: 
Liss Åsheim 
Marianne Halleraker 

4 måneders grupper Informasjon om motorisk utvikling i 
barnets første leveår 

Tilbud til 
alle foreldre 
med barn 
på ca 4 mnd 

Foreldre 
og barn 
på ca 4 
mnd 

I fysio-/ergoterapi 
tjenestens lokaler  

Motoriske treningsgrupper Intensiv motorisk trening i grupper 
(settes opp etter behov) 

Barn Ca 2-6 
års 

I fysio-/ergoterapi 
tjenestens lokaler 

Søknad og 
tilpasning/oppfølging av 
tekniske hjelpemidler  

Tekniske hjelpemidler på varig utlån fra 
NAV hjelpemiddelsentralen 

Barn 0-18 år I fysio-/ergoterapi 
tjenestens lokaler, 
hjemme, i 
barnehage, på 
skole eller 
institusjon 

Oppfølging av relevante 
tiltak etter utredning 

- Motorisk trening
- Relevante fysioterapeutiske

tiltak
- Veiledning knyttet til individu-

elle vansker

Barnet selv, 
foreldre, 
assistenter, 
personale i 
barnehager 
el skoler 

0-18 år I fysio-/ergoterapi 
tjenestens lokaler, 
hjemme, i 
barnehage, på 
skole eller 
institusjon 

Ergoterapi for barn og unge 

Hjelpetilbud barn og unge
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Hjelpetilbud Hva er dette? For hvem? Alder Hvor / Når Kontakt / tlf. nr 
Undersøkelse/kartlegging - ADL funksjon (aktiviteter i

dagliglivet)
- Finmotoriske vansker
- Munnmotorikk

Barn 0-18 år I fysio-/ergoterapi 
tjenestens lokaler, 
hjemme, i 
barnehage, på 
skole eller 
institusjon 

Skjema for henvisning: 
https://www.tysver.kommune.no/helse-
og-omsorg/20-tilvisningskjema-barn/file 

Avd.leder: Irene Krystad, mob. 
93216636 
Ergoterapeuter: 
Øyvind Østensjø  
Veronica Villalobos 

Oppfølging av relevante 
tiltak etter utredning 

- Motorisk trening
- Relevante ergoterapeutiske

tiltak
- Trening i ADL aktivitet
- Veiledning knyttet til

individuelle vansker

Barn 0-18 år I fysio-/ergoterapi 
tjenestens lokaler, 
hjemme, i 
barnehage, på 
skole eller 
institusjon 

Søknad og 
tilpasning/oppfølging av 
tekniske hjelpemidler  

Tekniske hjelpemidler på varig utlån fra 
NAV hjelpemiddelsentralen 

Barn 0-18 år I fysio-/ergoterapi 
tjenestens lokaler, 
hjemme, i 
barnehage, på 
skole eller 
institusjon 

Bistand i byggeprosesser på 
individnivå og systemnivå 

• Individnivå:
- Tilpasninger og valg knyttet til

egen bolig (eksisterende el ny)

• Systemnivå:
- Veiledning/bistand f.eks. i

forhold til universell utforming

Individuelle 
brukere/ 
familier 

Offentlige/ 
kommunale 
bygg 

0-18 år Private hjem, 
barnehager, skoler 
eller i institusjon 

Hjelpetilbud barn og unge
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