Tiltaksplan til handlingsplan

TILTAKSPLAN TIL HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER
TILTAK
RUTINER
Handlingsrutine
ved mistanke om
vold og overgrep
BARN og UNGE
Handlingsrutine
ved mistanke om
vold og overgrep
VOKSNE
Årshjul – tiltak
mot vold

BESKRIVELSE

ANSVAR

0-18 år. Revideres. Endre blant annet forord og få inn et ekstra
punkt om selvstendig meldeplikt for den enkelte ansatte.

SOV-teamet
Barnevernleder

18→ år. Ny rutine skal utarbeides. Må inkludere kjennetegn i
forhold til ulike grupper som; personer med nedsatt
funksjonsevne, eldre, flyktning eller andre sårbare grupper.

SOV-teamet

Alle personalgrupper skal ha gjennomgang av handlingsrutiner
ved mistanke om vold og overgrep, årlig. Gjerne i løpet av
fokusuken.

Alle ledere

Ansatte skal få tilbud om kompetansehevende
seminarer/kurs/veiledning om vold og overgrep i løpet av
fokusuken.
Temaet skal inkluderes på saksliste årlig i tverrfaglige
samhandlingsteam (STS, TUT, TOT og TKT).
Gjennomgang av rutinen skal inkluderes i sjekklister for
nyansatte.
OPPLÆRING OG FOREBYGGING
Opplæring til
Rutinen skal inkluderes og gjennomgås i forbindelse med
nyansatte
nyansattekurs som kommunen arrangerer.

Personalsjefen

Informasjon til
fastleger og
tannleger
E-læring

Rutinen skal gjennomgås med fastleger og tannleger årlig i
sammenheng med opplæringsarbeidet i BTI og stafettloggen.

Helse- og
førebyggingsjefen

Det skal utvikles et E-læringskurs som viser en gjennomgang av
Handlingsrutinen og som gir informasjon og veiledning om
temaene vold og seksuelle overgrep.

SOV-teamet

Fokusuke – Vold
og overgrep

Arrangere ulike seminarer/foredrag/kurs med interne og
eksterne foredragsholdere 1 uke årlig. Det skal planlegges for
flere arrangement både på dagtid og ettermiddagstid denne
uken.

SOV-teamet

I fokusuken skal alle personalgrupper ha en gjennomgang av
handlingsrutiner for sine målgrupper.
Den dialogiske
samtalen

Kurs i samtaler om vanskelige/tabubelagte tema basert på
kurset «Samtaler med barn».

Barnevernet
SOV-teamet

Undervisning i
skole

Skolehelsetjenesten bistår skolene med forebyggende arbeid i
5 og 9 klasse der pubertet og seksualitet er tema og
grensesetting i forhold til egen kropp også er tema.
Handlingsplanen skal inneholde blant annet et eget kapittel
med mål og tiltak i forebygging av Seksuelle overgrep og vold
jamfør ny lovbestemmelse f.o.m 01.08.2017

Skole

Ny plan for et
trygt og godt
skolemiljø

Skole

Vedtatt 30.05.2017

Foreldreveiledning ICDP- familielæringskurs.
til flyktninger

Helsesøster flyktning

Tiltaksplan til handlingsplan

Tilvenning til
barnehagen

Utvidet foreldresamarbeid med utgangspunkt i
trygghetssirkelen og tilknytningsteori. Med særleg fokus på
oppstart og tilvenning. Tema vold og seksuelle overgrep vil
være et tema i denne samtalen.

Barnehagestyrere

Kroppen min

Pedagogisk opplegg som skal brukes i barnehage for å
forebygge og oppdage seksuelle overgrep og vold.
Pilotprosjekt i Tysværvåg barnehage. Skal implementeres i alle
barnehager.
Handlingsveileder som bidrar til å oppdage bekymring for barn
tidlig og skape gode tiltak for oppfølging i Stafettloggen.

Barnehagestyrere

Informasjon om
vold og overgrep
på nettsidene
KOORDINERING
SOV-teamet

Det skal være et eget sted på nettsidene til Tysvær kommune
som skal synligjøre informasjon, rutiner og veiledere om tema.

SOV-teamet

Se eget mandat. SOV-teamet har også ansvar for koordinering
av fokusuke. SOV-teamet skal i planperioden har 5 møter årlig.

SOV-teamet

Konsultasjon

Saker som omhandler temaene vold og seksuelle overgrep kan
konsulteres i de ulike samhandlingsteamene, TOT, TUT, TKT.

Ledere av
samhandlingsteamene

Voldskoordinator

Lede kommunens SOV team. Kontaktperson i interkommunale
sammenhenger angående temaet. Kontaktperson overfor
Krisesenteret Vest IKS.

Barnevernleder

Tilbyr informasjon, veiledning, kartlegging, konsultasjon til
barn og voksne som har psykiske vansker eller står i
utfordrende livshendelser.
Støttetjeneste til berørte, pårørende og helsepersonell i
forbindelse med krisesituasjoner/hendelser.

Psykisk helsetjeneste

Gratis midlertidig botilbud til personer som er utsatt for vold
eller trusler om vold. Tilbyr også dagtilbud, oppfølging og
veiledning.
Gir gratis tilbud om veiledning, mekling og kurs til par og
familier.

Krisesenteret Vest IKS

SMISO

Kommunen skal formidle informasjon om hva SMISO (Senter
mot incest og seksuelle overgrep) kan bidra med til personer
som er utsatt for vold og overgrep.

SOV-teamet

Utsattmann

Kommunen skal formidle informasjon om hva Usattmann.no
kan bidra med til personer som er utsatt for vold og overgrep.

SOV-teamet

Årsmelding med
Statistikk

Årsmeldingen skal inneholde status på hvilke tiltak som er
gjennomført fra tiltaksplanen med følgende indikatorer:
- Antall meldinger til barnevernet fordelt på
skole/barnehage/tjeneste
- Antall rådgivende samtaler til kontaktpersoner
- Antall meldte saker til politiet
- SOV-teamet må vurdere om andre måleindikatorer også
skal inkluderes i statistikken

SOV-teamet

Bedre tverrfaglig
innsats (BTI)

OPPFØLGING
Lavterskeltilbud
Psykisk
helsetjeneste
Psykososialt
kriseteam
Krisesenter Vest
IKS
Familievernkontor
Haugalandet

Vedtatt i STS-gruppa 30.mai.2017, Tysvær kommune
Vedtatt 30.05.2017

Alle barn og unge
tjenester

Psykisk helsetjeneste

Familievernkontoret
Haugalandet

