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Vennesla 

INFOSKRIV 

Kjernegruppearbeid i skolene i 

Vennesla kommune 

 

Kjernegruppe er et lavterskel og individrettet tilbud til 

barn- og unge fra  6-21år som det er knyttet en bekymring 

rundt. Kjernegruppen er et samarbeid med 

lensmannsetaten, barnevernet, ungdomsskolene, Moonlight 

og andre samarbeidspartnere etater etter behov. En 

kjernegruppe er positiv, løsningsfokusert og opptatt av at 

en gjennom dialog kommer frem til gode og konkrete 

løsninger. I kjernegruppen møter barnet/ ungdommen 

sammen med foresatte. Samarbeidet skal være 

handlingsrettet og forpliktende. Det er en kjernegruppe på 

hver barne-, ungdoms- og på videregående skole i Vennesla 

kommune. 
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KJERNEGRUPPEARBEID I BARNESKOLEN  

HANDLINGSSIRKELEN I KJERNEGRUPPER  

 

 

• Hvordan få samtykke? 

Informert samtykke innhentes i samarbeid mellom sosiallærer, 

rektor og kontaktlærer. Den som innhenter samtykke bør ha en 

god relasjon til foreldrene. Foreldrene innkalles til møte hvor de får 

informasjon om kjernegrupper (se vedlegg med info til foreldrene). 

Det er viktig at kjernegruppearbeidet ufarliggjøres, og at en legger 

vekt på at det er lavterskel tilbud. Informert samtykke innhentes i 

dette møte med foreldrene.   

 

Bekymring

Innhenting av 
informert 

samtykke v/ 
oppstart i møte

Avklaring av 
barnets/ 

ungdommens 
tillitsperson v/ 

oppstart

Formøte med 
barnet/

ungdommen 

og tillitsperson

ved behov

Kjernegruppe 
Referat med 
tiltak deles i 

møtet

Samtale med 
barnet/

ungdommen i 
etterkant av 

møtet

Gjennomføring 
av tiltak jmf. 
tiltaksplanen

Møte for å 
vurdere om mål 

er nådd. Evt. 
sette inn nye 
tiltak og nye 

møter.

Avsluttende 
møte i 

kjernegruppa/ 
passivisering av 

saken
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• Faste deltakere: 

Etter at samtykke fra foreldrene er innhentet tar sosiallærer kontakt 

med faste deltakere i kjernegruppa og avtaler møte. Møte skal finne sted 

innen ei uke etter samtykke foreligger.  

Følgende inviteres: Foreldre, barnet (etter vurdering), sosiallærer, 

kontaktlærer, barnevern, helsesøster og frivilligsentralen. Fra 7.klasse er 

det Moonlight som skal være med istedenfor frivilligsentralen. I saker 

som omhandler kriminalitet innkalles politiet. Ved behov og utfra sakens 

art innkalles andre som familiesenteret, PPT, mobilt team, abup osv.  

Oversikt over faste representanter utenfor skolen: 

Frivilligsentralen: May Britt Ulstein, mobil: 908 09 332.  

Moonlight: Børre Stoveland Møinichen, mobil: 458 59 420. 

Barnevern: Veronica Gjertsen, mobil: 982 93 797. 

Politiet: Bodil Flo Berge Gausdal (ved saker som omhandler kriminalitet, 

mobil 93016117. 

 

• Møtestrukturen: 

 

Formøte med offentlige 
instanser for å sikre 
felles forståelse av 

saken- kommer ca.10min 
før 

Møte med foreldrene for 
å få med deres 

opplevelse- alene i 

ca.15min

Barnet/ ungdommen  
kommer mot slutten av 

møte og gir sin opplevelse 
av situasjonen 

Fokusere på situasjonen 
her og nå, og bli enige om  
tiltak. Tiltak skal settes 
inn på alle arenar skole, 

fritid og hjemme. 

Siste 5.min brukes til å 
tydeliggjøre konklusjoner 

(oppsummering), samt 
høre fra deltakere om 

møteopplevelsen. 
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Møtet har en tidsramme på ca 1time, inkludert formøte. Der hvor en ser 

at det er behov for flere møter, avtales neste møte på slutten av 

inneværende møte. 

Formøte sikrer at alle involverte har samme informasjon og forståelse av 

situasjonen, samt at alle «drar» i samme retning og ser løsninger. Det er 

viktig å unngå uenighet foran foreldrene og barnet slik at de ikke blir 

unødvendig forvirret og usikre.  

Møteleder er sosiallæreren på skolen. Referatskriving går på omgang, og 

det avtales på formøte hvem skriver referatet for inneværende møte. 

Referatet skrives i selve møtet, og alle aktører får det utdelt på slutten av 

møtet. Det er valgfritt om en velger å skrive referatet for hånd eller på 

data. En må få tydelig skrevet ned tiltak, samt hvem som har ansvaret 

for gjennomføringen.  

Den delen av møte hvor foreldrene deltar alene, brukes til å sikre mest 

mulig informasjon og foreldrenes opplevelse av situasjonen, samt få 

oversikten over foreldrenes mål for møte og det de ønsker å ta opp i møte. 

Foreldrene og deres opplevelse skal tas på alvor.  

Ivaretakelse av barnet er svært viktig gjennom hele prosessen. Det skal 

foretas en vurdering av de som kjenner barnet godt om barnet skal/ ikke 

skal være med på møte. Hovedregelen er at barnet er deltaker i møte. 

Barnets tillitsperson bestemmes etter at en har fått innhentet informert 

samtykke. Det er tillitspersonens ansvar å sikre ivaretakelse av barnet. 

Barnet skal i formøte forberedes på det som skal skje i kjernegruppemøte. 

Under kjernegruppemøte skal tillitspersonen påse at barnets opplevelse 

av situasjonen kommer tydelig fram. Etter møte skal tillitspersonen sikre 

at barnet har forstått det en har snakket om og blitt enige i 

kjernegruppemøte. Tillitspersonen skal hjelpe barnet med å håndtere 

eventuelle vanskelige følelser og reaksjoner. 

I saker hvor det er flerkulturelle elever er det viktig at det brukes tolk i 

kjernegruppemøter dersom foreldrene ikke behersker norsk. Det er også 

viktig å sette god tid til møte da tolkning er krevende og tar tid.  
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KJERNEGRUPPEARBEID I UNGDOMSSKOLEN  

HANDLINGSSIRKELEN I KJERNEGRUPPER  

 

• Hvordan få samtykke? 

Informert samtykke innhentes i samarbeid mellom sosiallærer, 

politiet, eventuelt andre aktører som blir kjent med saken og 

vurderer kjernegruppe som riktig tiltak. Foreldrene informeres om 

kjernegrupper i møte (se vedlegg med info. til foreldrene) og 

informert samtykke innhentes.  

 

• Faste deltakere: 

Etter at samtykke fra foreldrene er innhentet tar sosiallærer 

kontakt med faste deltakere i kjernegruppa og avtaler møte. Møte 

bør helst finne sted innen ei uke etter samtykke foreligger.  

Bekymring

Innhenting 
av informert 
samtykke v/ 

oppstart i 
møte

Avklaring av 
barnets 

tillitsperson 
v/ oppstart

Formøte med 
barnet og 

tillitsperson

Kjernegruppe 
Referat med 
tiltak deles i 

møte

Møte med 
barnet i 

etterkant av 
møte

Gjennomføring 
av tiltak jmf. 
tiltaksplanen

Møte for å vurdere 
om mål er nådd. 
Evt. sette inn nye 

tiltak og nye 
møter.

Avsluttende møte 
i kjernegruppa/ 
passivisering av 

saken
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Følgende inviteres: Foreldre, ungdommen, sosiallærer, kontaktlærer, 

barnevern, helsesøster, politiet og Moonlight. Ved behov og utfra sakens 

art innkalles andre som familiesenteret, PPT, mobilt team, abup osv. 

Enkelte saker vil kreve at en må redusere antall deltakere i 

kjernegruppa. Dette er en vurdering som foretas av de involverte i den 

enkelte saken.  

Oversikt over faste representanter utenfor skolen: 

Moonlight: Børre Stoveland Møinichen, mobil: 458 59 420. 

Barnevern: Tonje Perez, mobil:982 93 766 og Geir Porsgaard,  

mobil:982 93 763.  

Politiet: Bodil Flo Berge Gausdal, mobil 93016117. 

I saker som omhandler psykisk helse har vi færre instanser da sakene er 

utfordrende og ungdommen har vansker med å forholde seg til så mange 

voksne på samme tid. Ungdommen deltar dersom han/ hun klarer å 

gjennomføre møte. Ellers innkalles foreldrene, helsesøster, sosial lærer, 

familiesenteret, Moonlight og psykolog. Ved behov innkalles andre som 

barnevern, politiet, PPT, mobilt team, abup osv.  

 

• Møtestrukturen: 

 

Formøte med offentlige 
instanser for å sikre 
felles forståelse av 

saken- kommer ca.10min 
før 

Møte med foreldrene for 
å få med deres 

opplevelse- alene i 

ca.15min

Barnet/ ungdommen  
kommer mot slutten av 

møte og gir sin opplevelse 
av situasjonen 

Fokusere på situasjonen 
her og nå, og bli enige om  
tiltak. Tiltak skal settes 
inn på alle arenar skole, 

fritid og hjemme. 

Siste 5.min brukes til å 
tydeliggjøre konklusjoner 

(oppsummering), samt 
høre fra deltakere om 

møteopplevelsen. 
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Møtet har en tidsramme på ca 1time, inkludert formøte. Der hvor en ser 

at det er behov for flere møter, avtales neste møte på slutten av 

inneværende møte. 

Formøte sikrer at alle offentlige aktører har samme informasjon og 

forståelse av situasjonen, samt at alle «drar» i samme retning og ser 

løsninger. Det er viktig å unngå uenighet foran foreldrene og ungdommen 

slik at de ikke blir unødvendig forvirret og usikre.  

Møteleder er sosiallæreren på skolen. Referatskriving går på omgang, og 

det avtales på formøte hvem skriver referatet for inneværende møte. 

Referatet skrives i selve møtet, og alle deltakere får det utdelt på slutten 

av møtet. Det er valgfritt om en velger å skrive referatet for hånd eller på 

data. En må få tydelig skrevet ned tiltak, samt hvem som har ansvaret 

for gjennomføringen.  

Den delen av møte hvor foreldrene er alene, brukes til å sikre mest mulig 

informasjon og foreldrenes opplevelse av situasjonen, samt få oversikten 

over foreldrenes mål for møte og det de ønsker å ta opp i møte. Foreldrene 

og deres opplevelse skal tas på alvor.  

Ivaretakelse av barnet er svært viktig gjennom hele prosessen. Det skal 

foretas en vurdering av de som kjenner ungdommen godt om han/ hun 

skal/ ikke skal være med på møte. Hovedregelen er at ungdommen er 

deltaker i møte. Ungdommens tillitsperson bestemmes etter at en har fått 

innhentet informert samtykke. Det er tillitspersonens ansvar å sikre 

ivaretakelse av ungdommen. Ungdommen skal i formøte forberedes på 

det som skal skje i kjernegruppemøte. Under kjernegruppemøte skal 

tillitspersonen påse at ungdommens opplevelse av situasjonen kommer 

tydelig fram. Etter møte skal tillitspersonen sikre at ungdommen har 

forstått det en har snakket om og blitt enige i kjernegruppemøte. 

Tillitspersonen skal hjelpe ungdommen med å håndtere eventuelle 

vanskelige følelser og reaksjoner. 

I saker hvor det er flerkulturelle elever er det viktig at det brukes tolk i 

kjernegruppemøter dersom foreldrene ikke behersker norsk. Det er også 

viktig å sette god tid til møte da tolkning er krevende og tar tid.  
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KJERNEGRUPPEARBEID I VIDEREGÅENDE SKOLE 

HANDLINGSSIRKELEN I KJERNEGRUPPER  

 

 

 

• Hvordan få samtykke? 

Den videregående skolen v. rådgiver har koordineringsansvaret, og 

innhenter samtykke om det ikke allerede er gjort av f.eks. politiet. Ved 

behov avklarer skolen også en eventuell tillitsperson.  OT-rådgivere er 

ansvarlige for kjernegrupper for de unge opp til 21 år som ikke går på 

skole. 

 

 

 

 

Bekymring

Innhenting av 
informert 

samtykke v/ 
oppstart i 

møte

Formøte med 
barnet/ 

ungdommen 
og 

tillitsperson

Kjernegruppe 
Referat med 
tiltak deles i 

møte

Møte med 
barnet i 

etterkant av 
møte

Gjennomføring 
av tiltak jmf. 
tiltaksplanen

Møte for å 
vurdere om mål 

er nådd. Evt. 
sette inn nye 
tiltak og nye 

møter.

Avsluttende 
møte i 

kjernegruppa/ 
passivisering av 

saken
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• Faste deltakere: 

Rådgiver/OT-rådgiver, helsesøster, avdelingsleder eller kontaktlærer kan 

innkalles etter behov, barnevernet (for unge under 18 år), politi og 

representant for fritid (Moonlight og/eller frivillighetssentralen). Hjørnet 

kalles inn på møter som går på psykisk helse når ungdommen er over 18 

år. Når møtet gjelder en OT-ungdom eller en ungdom som er i ferd med å 

slutte, kalles NAV inn. Når det gjelder kjernegrupper som går på psykisk 

helse, må en vurdere fra sak til sak om politiet skal kalles inn. Ved behov 

og utfra sakens art innkalles andre som familiesenteret, abup osv. 

Oversikt over faste representanter utenfor skolen: 

Moonlight: Børre Stoveland Møinichen, mobil: 458 59 420 

Barnevern: Tonje Perez, mobil:982 93 766 og Geir Porsgaard, 

 mobil:982 93 763. 

Politiet: Bodil Flo Berge Gausdal, mobil 93016117 

Frivilligsentralen: Jorunn Sagen Olsen, mobil 90220440.  

 

• Møtestrukturen: 
 

 

 

Formøte med offentlige 
instanser for å sikre 
felles forståelse av 

saken- kommer 
ca.10min før 

Ungdommen og 
foreldrene legger fram 

sin opplevelse av 
situasjonen ca. 20min

Fokusere på situasjonen 
her og nå, og bli enige 

om  tiltak. Tiltak settes 
inn på alle arenar skole, 

fritid og hjemme. 

Siste 5.min brukes til å 
tydeliggjøre 

konklusjoner 
(oppsummering), samt 
høre fra deltakere om 

møteopplevelsen. 



  

 9  

Møtet har en tidsramme på ca 1time, inkludert formøte. Skolen leder 

møtet. Formøte sikrer at alle offentlige aktører har samme informasjon og 

forståelse av situasjonen, samt at alle «drar» i samme retning. Det er 

viktig å unngå uenighet foran foreldrene og ungdommen slik at de ikke 

blir unødvendig forvirret og usikre.  

Formøte sikrer at alle offentlige aktører har samme informasjon og 

forståelse av situasjonen, samt at alle «drar» i samme retning og ser 

løsninger. Det er viktig å unngå uenighet foran foreldrene og ungdommen 

slik at de ikke blir unødvendig forvirret og usikre.  

Møteleder er rådgiver på skolen. Referatskriving går på omgang og det 

avtales på formøte hvem skriver referatet for inneværende møte. Når det 

foreligger en ungdomskontrakt. er politiet ansvarlig for referatskriving. 

Referatet skrives i selve møte, og alle deltakere får det utdelt på slutten 

av møte. Det er valgfritt om en velger å skrive referatet for hånd eller på 

data. En må få tydelig skrevet ned tiltak, samt hvem som har ansvaret 

for gjennomføringen.  

Den delen av møte hvor foreldrene og ungdommen deltar skal brukes til å 

sikre mest mulig informasjon, samt få oversikten over foreldrenes og 

ungdommens mål for møte og hjelpebehov. Ungdommen og foreldrene 

skal tas på alvor og oppleve at de har reell brukermedvirkning.  

Ivaretakelse av ungdommen er viktig gjennom hele prosessen. Det skal 

foretas en vurdering om det er behov for tillitspersonen. Hovedregelen er 

at ungdommen er deltaker i møte, men i tilfeller hvor særlige grunner 

tilsier det, kan kjernegruppemøte avholdes uten ungdommens 

tilstedeværelse. I saker hvor en vurderer at det er hensiktsmessig med 

ungdommens tillitsperson, bestemmes den etter at en har fått innhentet 

informert samtykke. Det er tillitspersonens ansvar å sikre ivaretakelse 

av ungdommen. Ved behov kan en ungdommen i formøte forberedes på 

det som skal skje i kjernegruppemøte. Under kjernegruppemøte skal 

tillitspersonen påse at ungdommens opplevelse av situasjonen kommer 

tydelig fram. Etter møte skal tillitspersonen sikre at ungdommen har 

forstått det en har snakket om og blitt enige i kjernegruppemøte. 

Tillitspersonen skal hjelpe ungdommen med å håndtere eventuelle 

vanskelige følelser og reaksjoner. 

I saker hvor det er flerkulturelle elever er det viktig at det brukes tolk i 

kjernegruppemøter dersom foreldrene ikke behersker norsk. Det er også 

viktig å sette god tid til møte da tolkning er krevende og tar tid.  
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Informert samtykke for igangsettelse av Kjernegruppe  

Kan være representanter fra følgende etater:  

Skole, NAV/Barnevernet, ABUP, Familiesenteret, politi, Moonlight, 

helsesøster og Frivillighetssentralen.  

I enkelte saker kan det også være aktuelt å samarbeide med andre, innen 

kultur, helse, undervisning. Følgende instanser innkalles (i tillegg til de 

faste)_____________________________________________________________. 

Jeg/vi gir med dette tillatelse til at mitt barns sak blir drøftet i teamet 

uavhengig av de enkelte deltakers taushetsplikt. Vi forplikter oss til å 

møte til kjernegruppe når vi blir innkalt. 

 

Elevens navn:____________________________  

Født: ____________________________________ 

Adresse:__________________________________ 

Tlf foresatte ______________________________      

Tlf elevens mobil: _________________________ 

 

Vennesla dato: ____________ 

 

________________________                            ____________________________ 

 Elevens underskrift                                      Foresattes underskrift 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jeg/vi har fått tilbud om kjernegruppe i Vennesla kommune, men velger å 

si nei til tilbudet. 

Vennesla dato: _________ 

 

___________________________________________________________________ 

         Foresattes underskrift 
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Referat fra kjernegruppemøte  

Deltakere: 

Frafall:  

Samtykke til kjernegruppe gitt 

(skriv datoen):  

 

Opplysninger om eleven  

 

Navn: 

Fødselsdato: 

Klasse:  

 

Opplysninger om foresatte (navn 

og telefonnummer): 

 

Foresatte 1: 

Foresatte 2: 

 

Dato for møter i kjernegruppa 

 

 

 

Kjernegruppemøte 

 

Bekymring: 

•  

 

Interesser og styrker: 

•  

 

Tiltak: 

•  

 

 

Neste møte:  

 

 

 

REFERENT:_____________________________________  
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INFOBREV TIL FORESATTE OM TILBUDET KJERNEGRUPPE I 

VENNESLA KOMMUNE 

På bakgrunn av en bekymring fra foresatte, skole, politi, barnevernet, 

Moonlight eller helsesøster kan vi starte en kjernegruppe. Kjernegruppe er et 

lavterskel og individrettet tilbud til barn- og unge fra 6-24 år som det er knyttet 

en bekymring rundt. Kjernegruppen er et samarbeid med lensmannsetaten, 

barnevernet, skolen, Moonlight og andre samarbeidspartnere etter behov. En 

kjernegruppe er positiv, løsningsfokusert og opptatt av at en gjennom dialog 

kommer frem til gode løsninger. I kjernegruppen møter barnet/ ungdommen 

sammen med foresatte. Det er en kjernegruppe på hver barne-, ungdoms- og på 

VGS skole i Vennesla kommune.  

Målet er å være raskt på banen med konkret og tverrfaglig oppfølging, stoppe 

negativ utvikling og fokusere på ressurser hos og rundt barnet/ungdommen. 

Samarbeidet skal være handlingsrettet og forpliktende, og alle tiltak må bli 

fulgt opp og vurdert. Det skal skrives referat, med tydelige mål og tiltak. 

Barnet/ ungdommen, sammen med foresatte, skal selv være med å bestemme 

mål og tiltak. Tiltak som blir skissert må være konkrete og realistiske, slik at 

det er mulig å gjennomføre dem og at de blir iverksatt umiddelbart. 

Noe av det aller viktigste er å komme tidlig inn, i stedet for å vente til at 

barnet/ungdommen gjør noe galt først. Vi ser god effekt både når det gjelder 

kriminalitet og det å holde skoleløpet uten å droppe ut. Hovedregelen er at 

barnet/ungdommen selv må være med på møtene.  

Det første som skjer når barnet/ungdom kalles inn til samtale med en 

kjernegruppe, er at de selv og de foresatte som er med må undertegne et 

samtykkeskjema. På den måten oppheves taushetsplikten mellom de som er i 

gruppen. Ofte kan flere instanser vite litt om barnet/ ungdommen, og når dette 

samtykket er på plass kan man starte samarbeide på tvers av gruppene for best 

mulig å hjelpe. Det er viktig å tenke helhetlig i forhold til barnet/ungdommen; 

hjem, skole og fritid. 

Møtene blir ledet av sosiallærer/ rådgiver ved skolen, og sosiallærer/ rådgiver 

har ansvaret for at det blir innkalt til nytt møte. Kjernegruppe blir avholdt ca. 

hver tredje uke eller ved behov.  

Foresatte kan velge å takke nei til tilbudet. 

Med vennlig hilsen  

_____________________                                 ______________________ 

Rektor/ Avdelingsleder          Sosiallærer/ Rådgiver 

 


