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Definisjon 

• «Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, 
på rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig.»  

 

• «Tidlig innsats skal skje så tidlig som mulig i barnets utvikling, 
men også så tidlig som mulig når hendelser/ problemer oppstår 
uavhengig av alder.»  

 

• « Tidlig innsats innebærer forebyggende arbeid i 
tjenestetilbudene, og at adekvat hjelp gis før problemer blir 
komplekse og fastlåste.» 



Forankring 

Opplæringsloven: 

  «§ 1-3.Tilpassa opplæring og tidleg innsats 

 Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den 
enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og 
lærekandidaten. 

 

 På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa 
opplæringa i norsk eller samisk og matematikk mellom anna 
inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar 
med svak dugleik i lesing og rekning. 

 
 



Stortingsmeldinger 

• Stortingsmelding nr 16 

 …… og ingen stod igjen….. Tidlig innsats for livslang læring 

 

• Stortingsmelding nr 21 

 Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen 

  Lovfesting av tidlig innsats 

  -Regjeringen vil gi skolene en lovfestet plikt til å gi elever som henger etter et tilbud om  
  intensiv opplæring i lesing, skriving og regning på 1.-4.trinn. 

    

   -Skolen får plikt til å samarbeide med skolehelsetjeneste, barnevern og andre kommunale 
  tjenester om oppfølging av elever.  

    

   -Regjeringen vil styrke spesialundervisningen i skolen 

 kompetanseheving     
 

       



Økt fokus på tidlig innsats i Sel kommune 

Bakgrunn for arbeidet 

• Funn i folkehelserapporten 

• Høye Barnevernskostnader 

• Økende bruk av pedagogiske vedtak oppover i grunnskolealder 

• Data fra Ungdata undersøkelsen 

 

Nedsatt tverrfaglig arbeidsgruppe 

 



  

Mandat for arbeidet: 

• Beskrive utfordringsbildet 

•  Hvilke tiltak finnes? 

•  Hvordan møte utfordringsbildet med det vi har? 

•  Hva trengs i tillegg? 

 

 Manglende fokus på primærvansker 

 Vanskelig å få til godt samarbeid på tvers 

 Mangel på lavterskeltilbud 



Veien videre 

Spesielle 
hjelpetiltak 

Forebyggende 
tiltak 

Byggende tiltak 

Tre hoveddimensjoner i 
tidlig innsats 



Veien videre – foreløpig konklusjon 

• Handlingsplan 

• Behov for systematisering-tverrfaglig fokus 

• Systematisk kompetanseheving 

• Arbeid med kontinuitet: 

  overganger (b.hage-gr.skole-vgs) 

  felles verktøy/arbeidsform (Kvello-modell) 

• Fra mottager til deltaker 

  sosialhjelp – redusere andel 

  sysselsettingssenter 

• Ungdomsmedarbeider/lavterskeltilbud 

 Det flerkulturelle Sel 

 Folkehelsearbeid 

 

 



Veien videre - rammer 

PRIORITERT I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 

• Ungdomsmedarbeider 

• 400 000 for videre framdrift av arbeidet med tidlig 
innsats 

 


