SAMTEAM
For enkel, trygg og rask hjelp

Lavterskeltilbud

HVA ER SAMTEAM?
• SAMTEAM er et lavterskeltilbud for enkel, trygg og rask hjelp
• Et tverrfaglig team i Svelvik kommune som skal gi kollegaer og
samarbeidspartnere mulighet til å drøfte sin bekymring for barn i alderen
0 til 18 år, så tidlig som mulig.
Barnets foresatte inviteres også inn hvis det er ønskelig
• Består av faste ressurspersoner fra barnehage, skole, helsestasjonen,
barnevern, Koordinerende enhet, Psykisk helsetjeneste og rusomsorg og
Nav
• SAMTEAM har eller skaffer oversikt over ulike instanser og tiltak som
finnes i kommunen

HVEM KAN BENYTTE SAMTEAM
• SAMTEAM er et lavterskeltilbud som kan benyttes av alle som er
bekymret for barn og unge i alderen 0 – 18 år
• SAMTEAM kan benyttes som en arena hvor saker drøftes anonymt

FRA BEKYMRING TIL HANDLING
• Er bekymringen liten eller stor, har kjent eller ukjent årsak?
I SAMTEAM kan du få hjelp til å drøfte, sortere og finne veien videre
• SAMTEAM bidrar til å utarbeide forslag for videre arbeid med
barnet/ungdommen og familien
• SAMTEAM har møter hver tirsdag fra kl.10 -12
• Det blir satt av en time til hver drøfting
• Alle drøftinger avsluttes med en kort evaluering for å sjekke ut om du har
fått hjelp som forventet

KONTAKT SAMTEAM HVIS:
• Du er bekymret for barn og unge mellom 0 – 18 år og ønsker tverrfaglig
drøfting og faglige innspill
• Dersom du er bekymret for barn og unge mellom 0 – 18 år og er i tvil om
hvor du bør henvende deg videre

AVTALE TIME TIL DRØFTING
Send en e-post til
samteam@svelvik.kommune.no

Svelvik kommune
Åsgaten 24,
3060 Svelvik.
Tlf. 33 78 01 00
Kontaktpersoner:
Annette Kagiavas
Anita Tuhus
Edel Karin Wøien
Kirsten Johnsrud
Kjersti Engløk
Monica Nebell
Vibeke Aspevoll
For å avtale time til drøfting, send e-post til
samteam@svelvik.kommune.no
eller ring Svelvik kommune tlf. 33 78 01 00
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