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Forord 
 

Med midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, heretter forkortet Bufdir, fikk Ås kommune i 
desember 2019 midler til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Høsten 2021 ble 
det søkt videre midler til implementering av samhandlingsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats, 
heretter forkortet BTI.   

Prosjektkoordinator startet i jobben i august 2020 og estimert sluttdato for prosjektperioden var satt 
til 01.06.2022. Det ble besluttet å innlemme BTI-prosjektet i ordinær drift i juni 2022, som et av flere 
tiltak for å imøtekomme Barnevernsreformen og den kommende reformen «Kompetanseløftet». 
Arbeidet med implementering av BTI modellen og målet om tidlig innsats, helhetlige og koordinerte 
tjenester skal jobbes videre med for Ås kommunes innbyggere. 

Formålet med dette dokumentet er å vise hva det har vært jobbet med i prosjektperioden, 
vurderinger som er tatt underveis, konsekvenser av valgene og hvilken innsikt dette har gitt for 
videre arbeid.  

Det er mange som på ulike måter har bidratt inn BTI arbeidet for innbyggerne i Ås kommune. Det er 
likevel noen personer jeg ønsker å rette en takk til. Virksomhetslederne på kommunalområdet 
oppvekst og opplæring har gjennom hele prosjektperioden viet av sin tid og fulgt utviklingen av 
arbeidet tett. I utgangspunktet har vi hatt arbeidsmøter hver 6 uke, og uten unntak har møtene 
resultert i fremdrift og at jeg som prosjektkoordinator har fått innspill på veien videre.   

Arbeidsgruppen for BTI-prosjektet, arbeidsgruppen for DIPS stafettlogg, og trekløveret som sammen 
med meg redigerte og redigerte for å være klare til publiseringen av handlingsveiledere og at BTI 
portalen kan tas i bruk har alle sammen lagt ned en solid arbeidsinnsats. Det gir resultater!  

Det å være prosjektkoordinator for BTI-prosjektet i Ås har vært en god blanding av morsomme og 
krevende oppgaver. Med tanken på at dette arbeidet gjør vi sammen til det beste for de barn, unge 
og familier som trenger noe ekstra i perioder, er jeg fylt med ydmykhet og takknemlighet for å ha 
kunne bidratt.  

Takk for muligheten! 

 

 

Stine Bjerke Windt 

Prosjektkoordinator BTI  
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1. Bakgrunn og mål for prosjektet 
 

 

 

1.1 Bakgrunn og effektmål 

Forventingene kommunene har til å arbeide med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid er tydelig 
definert i sentrale nasjonale dokumenter, og lover: Stortingsmelding 6 «Tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» og Nasjonal faglige retningslinjer «Tidlig 
oppdagelse av utsatte barn og unge, opplæringsloven», lov om helse og omsorgstjenester, 
barnevernloven og helsepersonelloven.  I Ås kommune har dette arbeidet hatt fokus flere mange år 
og er forankret i «Plan for samordnet og helhetlig innsats for barn og unge i Ås 2020-2024».  Arbeidet 
med å bedre den tverrfaglige samhandlingen er noe ansatte tilstreber hver dag, men som ikke har 
vært satt inn i et helhetlig system. Arbeidsmetodene i BTI er således ikke er noe nytt verken for 
innbyggerne eller ansatte, men systematikken i arbeidet er nytt.  

Generelt sett kan man si at ansatte og innbyggere i Ås kommune har tatt BTI- satsningen godt imot. 
Det er svært mange dyktige ansatte i Ås kommune, som ser verdien i å arbeide enda mer på tvers av 
enheter, og stå sammen om komplekse problemstillinger, når det trengs. Det er denne verdien 
prosjektet har ønsket å oppnå.  

I Ås kommune er det vedtatt å bruke samhandlingsmodellen BTI for å bidra til at Ås innretter 
tjenestene med vekt på tidlig innsats ovenfor de barn, unge og familier som strever, at hjelpen skal 
være tuftet på brukermedvirkning, og at samhandlingen mellom kommunale tjenester skal være 
systematisk og koordinert. Målgruppa for tverrfaglig samarbeid og BTI er gravide, barn og unge i 
alderen - 1 til 18 år. Å ha fokus på tjenestene har som retter seg mot barn og unge har derfor vært 
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sentralt. Foreldre er avgjørende og viktige for barn og unges levekår, det er derfor også vesentlig å ha 
fokus også på tjenestene som retter seg mot befolkningen over 18 år. 

BTI-modellen skal være kjent for barn, unge og deres foresatte, og benyttes i alle tjenester som 
arbeider med barn, unge og deres familier. Forebyggende helsetjenester, barnehagene og skolene 
møter alle kommunens barn og unge, og er dermed de viktigste arenaene for BTI. Den første uroen 
eller bekymringen oppstår her, og det er derfor avgjørende at ansatte er kompetente i møte med 
målgruppen. BTI-modellen implementeres i første omgang på disse arenaene. Det er vesentlig å 
lykkes med implementeringen for å sikre positivitet og interesse rundt BTI. Dette vil bidra til at flere 
ønsker å ta i bruk, og ser nytten av modellen.  

De kommunale tjenestene som er involvert i BTI satsningen er dermed tjenester som retter seg 
direkte mot barn og unge, hjelpetjenestene, samt tjenester som retter seg mot foresatte: 

• Forebyggende helsetjeneste 

• Barnehagene 

• Skolene 

• Innsats og koordinering 

• Barnevern 

• Pedagogisk psykologisk senter 

• NAV 

• Psykisk helsetjeneste 

• Kultur 

 
Virksomhetsovergripende arbeid innebærer at ansatte i kommunen har et felles ansvar for å: 

• Arbeide i tråd med strategiene i modellen   
• Arbeide tverrfaglig   
• Benytte samhandlingsmodellen som redskap for å nå felles mål  
 

 
Målgruppa for prosjektet: 

• Kommunens egne ansatte i de relevante enhetene  
• Barn/unge opptil 18 år, og deres foreldre/foresatte  
 

 
Effektmål: 
Det skal utarbeides system og struktur tilpasset kommunens organisering og faglige arbeidsfordeling, 
som omfatter følgende områder:   

• Handlingsveileder, hjelpeverktøy og rutiner for tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid, som er 
tilgjengelig på kommunes hjemmesiden for både innbyggere og ansatte. 

• Samarbeidsrutiner og -struktur for samhandling med barn/unge/foreldre/foresatte  

• Elektronisk samhandlings/ sikker kommunikasjonsplattform (DIPS)  

• Det skal gjennomføres opplæring i modellens innholdselementer til alle berørte ansatte og 
gjøres kjent på kommunalt nivå til målgruppa.  
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1.2 Organisering 

Styringsgruppe BTI Arbeidsgruppe DIPS arbeidsgruppe 

Kommunalsjef: Per Korsvik 
Virksomhetsleder skole: Vibeke Aaser 
Grønli 
Virksomhetsleder barnehage: 
Jeanette Schou 
Virksomhetsleder Barn, unge og familie:  
Monica Berge-Tukh 
BTI Prosjektkoordinator: 
Stine Bjerke Windt 

Enhetsleder 
barnehage: Cecilie Kolstad 
Pedagogisk leder: Amina 
Cecilie Kayhre 
Rådgiver opplæring: Kari 
Eliassen 
Rektor: Cathrine Von Porat 
PPS / psykolog: Johanna Sofia 
Persson 
Avdelingsleder 
Ljungbyveien: Stina 
Stenmarck 
Teamleder forebyggende 
helse: Katrine Flinder 
Helsesykepleier: Gerd 
Johansen 
Ergoterapeut: Eva Norderval 
Matzinger 
Teamleder mottak 
barnevern: Cecilie Holmefjord 
Teamleder NAV: Camilla 
Stensrud-Teigen 
Familieveileder Barne og 
ungdomsteamet: Inger 
Nordstrøm Berg 
BTI Prosjektkoordinator: Stine 
Bjerke Windt  
 
 
 
 

Skolefaglig rådgiver: Annvor Hetlelid 
Sandvig 
Styrer i Nordby barnehage: Lene Øye 
Svendby 
Enhetsleder Innsats og koordinering: 
Kari Ørsal Vigstad 
Barnekoordinator: Nora Solheim 
Martinsen 
BTI Prosjektkoordinator: Stine Bjerke 
Windt 
 
 

 

1.2.1 Styringsgruppen 

I utgangspunktet var det tenkt at styringsgruppen skulle ha faste møter inntil 4 ganger i året, og ellers 
ved behov. Medlemmene i styringsgruppen, med unntak av kommunalsjef, har gjennom hele 
prosjektperioden møttes hver 6 uke.   Her har det vært drøftet mer inngående problemstillinger 
knyttet til BTI modellutvikling og implementeringen, samt hvordan BTI satsningen kan og må sees i 
sammenheng med andre større nasjonale føringer om kommunen berøres av, som for eksempel 
Kompetanseløftet og Barnevernsreformen.  

1.2.2 Arbeidsgruppe for BTI-prosjektet 

Arbeidsgruppa har gjennom hele prosjektperioden bidratt med erfaringer, innspill og engasjement 
for å sikre at innholdet i BTI-portalen skal være nyttig for ansatte og innbyggerne. Se vedlegg die 
nærmere beskrivelse av mandat for arbeidsgruppe. 

Avsluttende møte for arbeidsgruppa i BTI-prosjektet ble gjennomført 09.05.22, hvor fokus var å 
planlegge videre implementeringsaktiviteter.  
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   Deler av arbeidsgruppa for BTI-prosjektet. 

 

   Deler av arbeidsgruppa for BTI-prosjektet 

1.2.3 Arbeidsgruppe for DIPS stafettlogg 

Et annet sentralt element i BTI er stafettlogg, som er et elektronisk system for lagring og utveksling 
av informasjon. Formålet med loggen er å sikre at det ikke blir brudd i hjelpetilbudet fra kommunen 
og å samordne kommunens tjenestetilbud. Arbeidsgruppen har blant annet jobbet frem mot målet 
om å starte med en pilot og gi tilstrekkelig opplæring til ansatte og til innbyggere som skal bruke 
DIPS-stafettlogg. 

 

 

   DIPS-arbeidsgruppa 
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1.3 Økonomi  

Ås kommune søkte midler til modellutvikling i desember 2019 og fikk tildelt 1000 000 kr. Høsten 
2021 søkte kommunen om videre implementeringsmidler og fikk tildelt kr kr 406 000 til dette 
arbeidet. Sluttrapportering på modellutviklingen 2020 – 2022 er godkjent av Bufdir. Rapportering på 
midler for implementering av modellen skal rapporteres høsten 2022. 

 

2. Aktiviteter i prosjektperioden 
Å utvikle en samhandlingsmodell som skal gi relevante mål og innhold for ansatte på tvers av tre 

store og komplekse virksomheter som barnehage, skole og tjenester til barn, unge og familier har 

utfordret styringsgruppa. Utformingen av prosjektplanen er utviklet både med tanke på å favne 

tjenestens særegenheter, samt å finne balansen mellom ordinære driftsoppgaver og innovasjonen 

prosjektet trengte.  

2.1 Aktiviteter i prosjektperioden  

Skissen til prosjektplanen ble utviklet i søknadsprosessen høsten 2019. Det har underveis vært 

nødvendig å justere enkelte av milepælene og legge til nye. Milepælsplanen nedenfor beskriver i 

korte trekk de fremdriften i arbeidet med BTI-prosjektet:  

NR  MILEPÆL      DATO STATUS/ RESULTAT 

MP 1 Svar på søknad om 
tilskuddsmidler 

1.12.2019. Mottatt 1 000 000 

MP 2 Prosjektorganisering avklart/  
Prosjektkoordinator ansatt 

 
Aug 2020 

Gjennomført 

MP 3 Fagsamling for berørte tjenester  
v/ enhetsledere er gjennomført 

 
Sept 2020 

Gjennomført 

MP 4 Dialog og informasjon om BTI med 
ansatte i virksomhet barnehage, 
virksomhet skole og  
virksomhet barn, unge og familie 

Okt-des 2020 Delvis gjennomført, noen enheter 
utsatt pga covid 19. Fortsetter 
vinter 2021-gjennomført 

MP 5 Dialog med brukerrepresentanter Des 2020 Utsatt pga covid 19, fortsetter 
2021. Møte med FAU skole og bhg 
høsten 2021.  

MP 6 Etablering av arbeidsgruppe BTI 
(mandat; verktøy og innhold 
digital BTI veileder) 

Nov 2020 Gjennomført 
Møteplan 2021/ 2022.  
Avsluttende arbeidsgruppemøte 
BTI prosjektet 09.05.22.  

MP 7 Skrive kommunikasjonsplan for 
BTI prosjektet 
Starte informasjonsdeling på 
intranett 

Des 2020/jan 
2021 
(kontinuerlig) 

Påbegynt 
Kontinuerlig arbeid 

MP 8  Utarbeide tjenesteoversikt over 
tilbud til barn, unge og familier I 
Ås 

Des 2020/ jan 
2021 

Gjennomført 
Tilgjengelig i portalen 

MP 9 Kompetanseheving for ledere og 
utvalgte ansatte 

Våren 2021 Gjennomført juss fagdag juni 21, 
etablert og startet ledernettverk 
kommunalområde september 
2021 
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MP 
10 

Arbeid med BTI veileder 
(barnehage, skole og 
hjelpetjenestene) og tilhørende 
verktøy 

Vinter / vår 
2021 

Gjennomført 
Publisert og lansert juli 2021 

MP 
11 

Videreutvikling av BTI veiledere og 
verktøy 

Høsten 2021, 
kontinuerlig 

Påbegynt 
Kontinuerlig 

MP 
12 

Utarbeide utkast 
handlingsveileder 

Vinter/vår 
2021 

Gjennomført 

MP 
13 

Lansering BTI veileder og felles 
opplæring  

Aug 2021 
Sept 2021 

Gjennomført-plandager 
bhg/skoleåret 2021/2022 og felles 
fagdag virksomhet barn, unge og 
familie 

MP 
14 

Etablering av ledernettverk for 
enhetsledere kommunalområdet 
Oppvekst og opplæring 

Sept 2021-mai 
2022 

Påbegynt høsten 2021 
Videreføres 2022 

MP 
15 

Medvirkning og tilbakemeldinger 
fra tjenestemottakere og ansatte. 
Erfaringer med BTI modellen og 
handlingsveiledere 

Okt-des 2021 Dialog med FAU og SU barnehage 
og skole, gjennomført okt-des 
2021. 
Videreføres til ungdomsråd og 
foreldrerepresentanter 

MP 
16 

Ferdigstille samhandlingsmodell 
individ-enhets og kommunenivå 

Okt-des 2021 Gjennomført 
Lansert desember 2021 

MP 
17 

Behovsavklaring og beslutning 
knyttet til digitalt verktøy 

Høsten 2021 Møte med arbeidsgruppe og 
styringsgruppe gjennomført 
november 2021, beslutning- ta i 
bruk DIPS- Stafettlogg  
 

MP18 Opplæring og bruk av felles digital 
plattform 

Januar 2022 
Kontinuerlig 

Mål- opplæring til pilot mars 2022.  
Evaluering juni 2022, deretter 
mulighet for kontinuerlig i årshjul.  

MP 
19 

Videre implementering av BTI 
modellen- andre 
kommunalområder 

Våren 2022 Påbegynt dialog med virksomhet 
Hjemmeboende, og enhet 
mestring og koordinering (voksen 
psyk helse og rus) desember 2021.  
Planlagte aktiviteter: 
Felles samling mai 2022 
Felles samling juni 2022 

MP 
20 

Planlegge for BTI arbeid jfr 
modellen etter endt 
prosjektperiode (opplæring, 
nyansatte, oppdatering digitalt 
mm) 

Vinter/ vår 
2022 

Se BTI implementeringsplan  

MP 
21 

Kompetanseheving med bl.a 
oppstart Tidlig Inn -
opplæringsprogrammet  

Februar 2022-  

 

2.2 Forkastede forslag og justeringer 

MP 18: Stafettlogg: alle ansatte tar i bruk stafettlogg, justert til pilotering med oppstart mars 2022, 
evaluering juni 2022. Piloten inkluderer: alle kommunale barnehager, Dysterlia barnehage, Rustad 
skole og ungdomslos ansatt i Barne- og ungdomsteamet. 
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MP 5 og MP 15 Medvirkning: sees i sammenheng med andre innsatsområder i kommunen blant 
annet Folkehelseundersøkelsen og resultatene fra Ungdata. Planlagt heldagsmøte august 2022 hvor 
elevrådene og representanter fra Ås kommunes ungdomsråd deltar.  

 

3.  Evaluering av prosjektarbeidet 

3.1 Implementeringsarbeid parallelt med utviklingsarbeid 

Ting tar tid! Og gjerne enda mer tid enn det man noen ganger forventer. KoRus, som er kommunes 

statlige samarbeidspartner og veileder i BTI-prosjektet, estimerer at det tar 6-8 år å implementere 

samhandlingsmodellen i en kommune. Det har vært nyttig å ha med dette perspektivet i 

utarbeidelsen av mål. Samtidig har det vært et poeng å ha tydelig uttalte forventinger til ansatte, og 

gjøre målene realistiske slik at alle tjenester som retter seg mot barn og unge er involvert i 

prosessen. Hovedmålene for prosjektperioden har vært som følger: 

• 2021/2022- Alle ansatte vet hvor info om BTI i Ås finnes og vet hvor de finner BTI 
veileder 

• Fra Høsten 2022- Uro følges opp systematisk veileder NIVÅ 0 og NIVÅ 1. 
 

3.2 Ledernettverk  

Hensikt med å etablere et ledernettverk på kommunalområdet Oppvekst og Opplæring har vært å 
øke ledernes kunnskap om hverandres enheter og økt kjennskap til hverandre.  

Oppstartssamlingen var i september 2021 og har vært avholdt månedlig ut prosjektperioden i juni 
2022. Det har vært gjennomført fem fellessamlinger for alle enhetslederne i virksomhet Barnehage, 
Grunnskole og Barn, unge og familier. Det er virksomhetslederne i samarbeid med BTI-koordinator 
som har utviklet innhold og bidratt inn i programmet på samlingene. Det har vært innhentet eksterne 
kompetanseressurser i samlingene i nært samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge. 

Å ha ledere som har nok trygghet, innsikt og kunnskap til selv å gå foran som gode eksempler er den 
faktoren som går igjen i forskningen som den aller viktigste for om en organisasjon lykkes med 
implementering av ny kunnskap eller ikke. Enhetsledere på kommunalområdet har vært plukket ut 
som særlig viktige for at vi skal lykkes med implementering av BTI-modellen ut i hele organisasjonen 
Ledernettverket har gitt ønsket effekt på kommunalområdet og videreføres. 
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Enhetslederne på kommunalområdet Oppvekst og Opplæring 

 

Ledere på kommunalområdet Oppvekst og Opplæring 

    

3.3 Covid-19 påvirket prosjektet 

Det er ingen tvil om at pandemien har vært en utfordring for prosjektet. De aller fleste av 
prosjektarbeidets aktiviteter innebærer samling av mennesker, fortrinnsvis og mest ønskelig fysisk. 
Dette har det vært begrensede muligheter gjennom store deler av prosjektperioden. Barnehager, 
skoler og tjenester til barn og unge har stått i front gjennom hele pandemien og følgelig vært meget 
hardt presset hele perioden.  

Det har vært utvist stor fleksibilitet gjennom hele prosjektperioden for at modellutviklings- og 
implementeringsarbeidet ikke skulle stoppe opp. De ansatte har vist vilje til nødvendige tilpasninger 
hva gjeldende smittevernregler. Mange ansatte har på tross av pandemien gitt gode 
tilbakemeldinger på arbeidet med BTI og at felles innsats for barn og unge som trenger noe ekstra gir 
effekt. Disse tilbakemeldingene og engasjementet fra de ansatte er og har vært til stor inspirasjon, og 
er et signal om at arbeidet er viktig og at vi sammen kan jobbe med utvikling på tross av krevende 
omstendigheter.  

 

 

Et av mange Teamsmøter under pandemien 
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3.4 Pilotering av DIPS-stafettlogg 

Stafettlogg er et sentralt element i BTI. Det er et elektronisk system for lagring og sikker utveksling av 
informasjon. Formålet med denne er å sikre at det ikke blir brudd i hjelpetilbudet fra kommunen. Det 
betyr at loggen følger brukeren uavhengig av hvem som til enhver tid tilbyr tjenester. I arbeidet med 
BTI går utvikling og utprøving parallelt. Derfor ble det besluttet at det ville være hensiktsmessig å 
gjennomføre en pilot for å prøve ut og gjøre erfaringer. Dette gir igjen rom for justeringer og 
forbedringer før man gjennomfører en større utrulling. Ideen er at erfaringene fra piloten vil gi et 
godt grunnlag for beslutninger om videre implementering.  

Mars 2022 ble alle kommunale barnehager, en privat barnehage Dysterlia, samt Rustad skole og 
kommunes Ungdomslos valgt ut til å være pilot.   

I evalueringsmøte med piloten juni 2022 har de følgende erfaringer: Bruken av systemet med 
innlogging er enkelt i bruk. Det er på daværende tidspunkt for få erfaringer med å opprette 
stafettlogger. Det ble derfor besluttet at perioden for pilotering utvides. Dette følges opp videre 
høsten 2022/ vinter 2023.  

 

3.5 Tverrfaglig kompetanseutvikling 
Tverrfaglig samarbeid kjennetegnes av arbeid mot felles mål. Det forutsetter en felles holdning til, og 
en grunnleggende respekt for andre faggruppers kunnskap. BTI-modellen skal bidra til gode rutiner 
knyttet til tverrfaglig samarbeid i Ås kommune, samt opplæring i felles verktøy, rutiner og metoder. 
Felles opplæring bidrar til felles forståelse. Det har derfor vært gjennomført flere felles fagdager for 
alle som jobber med barn, unge og familier, som juss-fagdag med fokus på taushetsplikt og 
samhandlingsplikt og temadager om hvem er de sårbare barna, tegn og symptomer på det å leve 
med vold og fagdag med lansering av BTI-veileder.  

 

BTI-koordinator har forelesning for en fullsatt kinosal 

 

 

I tillegg til felles kompetanseheving har man også erfart det nødvendig å etablere tverrfaglige 
samarbeidsarenaer. Blant annet har man for barnehagebarn og deres familier prøvd ut en ny 
tverrfaglig arena fra høsten 2021. Både familiene og barnehagene har gitt svært positive 
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tilbakemeldinger på denne tverrfaglige arenaen og fra høsten 2022 vil denne videreutvikles til også å 
gjelde barn i grunnskolealder.   

Hvilke arenaer Ås kommune har for tverrfaglig samarbeid er beskrevet i Ås kommunes 
samhandlingsmodell Ås – Samhandlingsmodell – Rett hjelp til rett tid for utsatte barn og unge 

Microsoft Word - Rutine for tverrfaglig ressursteam 2021 (1) (bedreinnsats.no) 

 

3.6 Avsluttende betraktninger om veien videre 

I den avsluttende perioden av prosjektet er det samlet inn tilbakemeldinger fra utvalgte ansatte på 
kommunalområdet. Tilbakemeldingene viser at det er har skjedd endringer i både holdninger og 
handlinger og gir innspill til viktigheten av å fortsette med arbeidet. 

 Her følger et lite utvalg av sitatene:  

• «Jeg synes de ulike instansene i kommunen samarbeider bedre og at det er kortere vei fra uro 
og bekymring, til at teamet rundt barnet snakker sammen». Det fungerer godt med BTI- 
modellen i skolen og er en god hjelp, særlig i komplekse saker».   

• «Merker at holdningen til flere ansatte i kommunen rundt tverrfaglig samarbeid har blitt mer 
satt i fokus. BTI blir nevnt stadig i ulike settinger. Nettsiden er oversiktlig og beskrivende. Jeg 
har brukt verktøy fra nettsiden.»  

• «Vi er blitt dyktigere på å innhente samtykke, og tydeligere på at vi faktisk kan snakke 
sammen».  

• «BTI har ført til en holdningsendring; vi går inn tidligere, lærerne melder raskere til ledelsen 
ved uro, vi er blitt tøffere» 

• «Lærerne vet hva BTI, med de bruker heller ledelsen-vi er så nære».  

• «Bruker handlingsveilederen som sjekk på: Har vi gjort alt? før en kontakt med barnevernet.  

• «Lærerne bruker ikke handlingsveilederen, men vet at det finnes. Veilederen er mest for 
ledelsen».  

• «Vi bruker uttrykket «laget rundt barnet» og har mer samarbeid med helsesykepleier, Krise- 
og incestsenteret i Follo og barnevernet».  
 

Medvirkning er et førende prinsipp for arbeid etter BTI-modellen og veilederne. Den det gjelder, 
barnet, ungdommen eller foreldrene, skal involveres på et så tidlig stadium som overhodet mulig. 
Det betyr at vi skal avvikle «vente- å se-holdningen» og heller ta opp uro med den det gjelder og 
tørre å være ærlig om det som faktisk uroer oss. Ved at ansatte sjekker ut og spør 
barnet/ungdommen/forelderen “hva er viktig for deg?” vil man som hjelper få nye innsikter som kan 
føre til andre og alternative løsninger som har større effekt for den det faktisk gjelder.  

BTI-modellen gir kommunen en systematisk måte å jobbe med tidlig identifikasjon av utsatte barn, 
unge og familier. Sett i lys av store nasjonale satsninger som Kompetanseløftet for spesialpedagogikk 
og inkluderende praksis og Barnevernsreformen mener vi at BTI- modellen kan være en del av 
løsningen på endringene kommunen står ovenfor. Herunder arbeidet med tidlig innsats, tverrfaglig 
samarbeid og fokus på «laget rundt barnet».  At prosjektet nå går inn i ordinær drift betyr at Ås-
modellen for BTI er utviklet og handlingsveilederne er laget. Å skulle implementere denne måten å 
jobbe på i hele Ås kommune vil være et kontinuerlig utviklingsarbeid som krever fokus fra ledere og 
engasjement hos ansatte. Gjennom å holde fokus over tid vil dette på sikt bidra til en praksisendring, 
hvor vi kan si “slik gjør vi det hos oss i Ås» 

https://as.samhandlingsmodell.no/
https://as.bedreinnsats.no/wp-content/uploads/sites/58/2022/01/Rutine-tverrfaglig-ressursteam-barnehage-2021.pdf


Side 14 

Vedlegg og aktuelle lenker 
 

https://as.bedreinnsats.no/ 

https://tidliginnsats.forebygging.no/globalassets/rapport-folgeevaluering-av-bti-agder_pwc.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://as.bedreinnsats.no/
https://tidliginnsats.forebygging.no/globalassets/rapport-folgeevaluering-av-bti-agder_pwc.pdf
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BTI implementeringsplan med beskrivelse av aktiviteter 

1. BTI IMPLEMENTERING- ULIKE IMPLEMENTERINGSAKTIVITETER 

 
AKTIVITETER / 
HVA SKAL SKJE? 

HENSIKT TIDSPUNKT 
/ OMFANG 

ANSVAR/ 
ROLLEFORDE
LING 

KOMMENTAR 

Opplæring DIPS 
Stafettlogg 

Sikre en felles sikker 
kommunikasjonsplat
tform 

Oppstart for 
pilot mars 
2022 
 
 
 
 
 
Videre faste 
opplæringer 
(okt og april) 
minimum 2 
ganger pr år  

Leder av 
Arbeidsgruppa 
for DIPS 
sammen med 
arbeidsgruppa 
 
Kommunalsjef 
og 
virksomhetsled
ere Oppvekst 
og opplæring 

(se egen tidslinje 
for fremdrift) 

Opplæringsprogra
mmet Tidlig Inn 
 

Hensikten er at 
gravide og 
småbarnsfamilier får 
kompetent hjelp 
tidlig på områdene 
rus, psykisk helse og 
vold. 

Oppstart 
februar 2022- 
august 2022 
(6 
opplæringsda
ger) 

BTI-
koordinator m/ 
enhetsleder 
forebyggende 
helse og 2 
veiledere.  
KORUS Øst 

Hovedmålgruppen 
for programmet: 
Ansatte 
jordmortjeneste og 
helsestasjonen 

Ledernettverk for 
enhetsledere 
kommunalområde 
oppvekst og 
opplæring  
 

Operere mer som et 
«lag» 
Kunnskap om 
hverandre, snakke 
med hverandre, 
forstå hverandre. 
En mer felles kultur 
Være et lærende 
felleskap 
Håndtere 
utfordringer i 
hverdagen, selv når 
kapasitetsmangler 
Større grad av 
system- og 
brukerforståelse 
 

Startet sept 
2021-
videreføres 
2022.  
Datoer 
2022: 20/1, 
24/3, 12/4 og 
12-13/5 
 
20/9 
fra12.00-21/9 
kl 15.30 
25.11.22 
16.2.2023 
20.4.-
21.4.2023 

Virksomhetsled
ere og BTI -
koordinator i 
samarbeid med 
Universitetet i 
Sørøst-Norge 
(USN) 

 

Samarbeid med 
voksentjenestene 
(rus og psykisk 
helsetjeneste) 
 

Det er mange 
områder i 
innbyggernes liv 
som krever at 
kommunen leverer 
sømløse tjenester 
mellom virksomhet 
hjemmeboende og 
virksomhet barn, 
unge og familier.  
 

Bli kjent 
samling ila 
våren 2022, 
arbeidssemin
ar juni 2022 
 
 
 
 
 
 

Virksomhetsled
er 
hjemmeboend
e og barn, unge 
og familie og 
BTI- 
koordinator 
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Opplæring i 
handlingsveil
eder og 
hvorfor BTI  
 

BTI-
koordinator 
Høsten 2022 
 

Samarbeid med 
NAV  
 

Opplæring i BTI-
veileder 

Personalmøt
e, inntil 3 
timer. Våren 
2022 

BTI-
koordinator 
sammen med 
teamleder og 
virksomhetsled
er NAV. 

Teamleder har 
deltatt i 
arbeidsgruppa for 
BTI prosjektet fra 
starten av 

BTI samling  
 

Nyansatte og andre 
som ønsker 
opplæring og arbeid 
med BTI 
handlingsveileder.  

21 april 2022 
13. Oktober 
2022 
 
Videreføres 
år etter år 

BTI- 
koordinator  
 

(Gjennomføres 
samme dag som 
opplæring 
stafettlogg april og 
oktober.) Mulighet 
til å melde deg på 
begge aktivitetene. 

Orientering i 
politiske utvalg  
 

Sikre forankring og 
retning 

 Kommunalsjef 
og BTI 
koordinator 

 

Vedlikehold og 
oppdatering portal 
bedreinnsats.no 
 

 Januar 
Mai/juni 
Oktober 

BTI-digital 
ressurs 
sammen med 
BTI-
koordinator  

 

Medvirkning 
 
 

   Ungdomsrådet 

Evaluering  
 

   BTI koordinator og 
virksomhetsledere  

Dialogmøte med 
enhetsledere om 
BTI  
 

Informasjon og 
mulighet for 
tilbakemeldinger, 
utfordringer.  

2 ganger pr. 
år og ved 
behov 

Virksomhetsled
er skole, 
barnehage og 
barn, unge og 
familie 

Konkretisering av 
implementeringsak
tivitet fra vår til 
høst.  
 
Avtale møte i 
enhetene ved 
behov.  
  

E- LÆRINGS 
VERKTØY 
 

Sikre at det alltid er 
tilgjengelig info om 
bruk av 
handlingsveileder og 
Dips stafettlogg 

 DIPS- 
arbeidsgruppa, 
barnekoordinat
or og BTI -
koordinator 

 

(BTI 
ARBEIDSMØTER) 
Nytt navn fra 
høsten 2022:  
«Laget rundt 
barnet»- 
koordineringsmøt
e. 
 

Koordinere og sikre 
at ulike satsninger 
jobber mot felles 
mål på tvers av 
virksomhetsområde
r.  

Hver 6 uke BTI- 
koordinator  
Virksomhetsled
ere 
 

Kommunalsjef og 
andre inviteres inn 
etter behov 

BTI-Nettverk Avsatt tid til trening 

     og øvelse 

Onsdag 
14.9.2022 kl 

BTI-
koordinator 

Ulike temaer i fast 
årshjul:  
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for BTI-
ressurspersoner 
 
 
 

12.00-14.30 i 
Lillesal / lille 
salong 
 
Fredag 
28.10.2022 kl 
9.30-11.30 i 
Lille sal/ Lille 
salong 
  
Mandag 
16.1.2023 kl 
12.00-14.30 i 
Lillesal/ lille 
salong 
 
Onsdag 22.3. 
2023 kl 
12.00-14.30 i 
Lillesal/ lille 
salong 
Tirsdag 
23.5.2023 kl 
09.30- 11.30 i 
Lillesal / lille 
salong 
 

sammen med 
aktuelle som 
kan bidra fra 
egen 
kommune.  

Uro- Nivå 0 i BTI 
veileder 
 
 
 
Den viktige 
samtalen 

 
 
 
 
BTI-portalen og 
oversikt over 
kommunale 
tjenester til barn, 
unge og familier. 
 
Gode møter og 
bruk av samtykke 
 
Evaluering og gode 
overganger 

 

 

 

 

 

 

2.  
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