
MANDAT ARBEIDSGRUPPE 
– Bedre Tverrfaglig Innsats BTI – 

Ås kommune 

 
1.KOMMUNALOMRÅDE OPPVEKST OG OPPLÆRING 

 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER FOR OPPVEKST OG OPPLÆRING 

 

• Sørge for at barn og familier som trenger ekstra bistand får dette tidligst mulig, slik at 
de blir i stand til å mestre livet mest mulig på egen hånd. 

 
• Sørge for at barn opplever inkluderende fellesskap som fremmer 

helse, trygghet, trivsel og læring. 
 

 
 
BTI er en av satsningene i perioden 2020- 2022 som er omtalt i kommuneplanen. 
 
I handlingsprogrammet er hovedsatsinger nærmere beskrevet.  
Hovedmålet: Ås er en inkluderende og mangfoldig kommune.  
Delmål: Barn og unge skal oppleve trygghet i hverdagen.  
Indikator er beskrevet på følgende måte: Utvikle en helhetlig plan for kommunens tilbud og 
tiltak for barn og unge. 
 
FNs barnekonvensjon ligger til grunn for arbeidet, herunder barn og unges rett til å bli hørt, 
uttrykke sin mening og rett til utdanning. 

 

2.2 HENSIKTEN MED ARBEIDET 

Med tidlig innsats for denne målgruppa skal vi ha gode tjenestetilbud fra svangerskapet, 
gjennom fødsel og barseltid, barnets første leveår, overgang til barnehage og tidlig små og 
skolealder.  

Tidlig innsats handler om å hjelpe barn så tidlig som mulig, for å sikre at flest mulig barn 
lykkes i utdanningsløpet sitt og videre inn i voksenlivet. Det er tidlig i livet at hjernen har 
størst evne til å endre seg under påvirkning av forholdene som omgir den. 

Gjennom samhandling vil Ås kommune sikre utvikling og samordning og god koordinering av 
det tverrfaglige arbeidet rundt barn og unge i kommunen. 

  
Et felles verdigrunnlag og barnesyn ligger til grunn for den praksis som utøves og de 
tilbudene og tiltakene som etableres. 

Arbeidsgruppa skal ha særlig fokus på arbeidet med BTI handlingsveileder og innholdet i 
handlingsveiledere, verktøy i arbeidet.  

 



2.3 HVILKET ARBEIDSMETODER SKAL BENYTTES 

• Det opprettes en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe i tillegg til styringsgruppa. 
 

Prosjektet er organisert med en styringsgruppe bestående av kommunalsjef oppvekst og 
opplæring, virksomhetsledere oppvekst og opplæring og BTI prosjektkoordinator. 

Tillitsvalgte er referansegruppe for BTI prosjektet og ikke faste medlemmer i arbeidsgruppe 
eller styringsgruppe.  

 

2. RAMMER OG ORGANISERING 

Arbeidsgruppa drøfter, utformer og leverer innspill til konkrete forslag på utforming av 
handlingsveileder, samt verktøy tilhørende handlingsveileder. Beslutninger tas i 
styringsgruppa. Fremdrift for arbeidsgruppas arbeid sees i sammenheng med milepælsplan 
som er en del av prosjektplanen.  

Arbeidsgruppas medlemmer blir særlige viktige med tanke på å kvalitetssikre verktøyene, 
sikre informasjonsflyt og innhente innspill fra øvrige ansatte i implementeringsarbeidet av BTI 
modellen.  

GRUPPENS MEDLEMMER 

• BTI Prosjektkoordinator Stine Bjerke Windt - leder 
• Enhetsleder barnehage: Cecilie Kolstad 
• Pedagogisk leder: Amina Cecilie Kayhre  
• Rådgiver opplæring: Kari Eliassen 
• Rektor: Trine Tønnesen Heier 
• PPS / psykolog: Johanna Sofia Persson  
• Avdelingsleder Ljungbyveien: Stina Stenmarck 
• Teamleder forebyggende helse: Katrine Finder  
• Helsesykepleier: Gerd Johansen 
• Ergoterapeut: Eva Norderval Matzinger 
• Teamleder mottak barnevern: Cecilie Holmefjord 
• Teamleder NAV: Camilla Stensrud-Teigen 

 
 
Det er ønskelig med en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å legge til rette for tverrfaglig 
innsikt og kompetanse i arbeidet. Arbeidet skal foregår frem til sommeren 2022 og det 
forventes at deltakerne i arbeidsgruppa kan prioritere møter og nødvendig arbeid mellom 
møtene.  
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