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VEILEDER OG PLAN FOR SLT  ARBEID 2019-2020 

 

Skrivet inneholder en kort presentasjon av SLT modellen og dens 

struktur, samt mål og prioriteringer som SLT arbeidsutvalg/ 

koordineringsgruppe og SLT koordinator ønsker å ha fokus på og 

gjennomføre i kommende periode.   
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1.0 Innledning  

Vennesla skal være et godt og trygt sted å vokse opp for alle.  SLT (samordning 

av lokale tiltak) modellen samler «gode krefter» i kommunen slik at vi sammen 

får til tryggere, bedre og mer inkluderende lokalsamfunn. Det er barn- og unge, 

deres trygghet, positiv utvikling og trivsel som er hovedfokuset. SLT arbeidet 

bidrar med å sette den forebyggende innsatsen i kommunen «inn i et system», og 

av den grunn er vi avhengig av en plan og felles forståelse som sikrer at alle 

«drar» i samme retning. Informasjons- og holdningsarbeid samt iverksettelse av 

tiltak som stimulerer positiv utvikling og lovlydig livsførsel blant barn og unge 

står i sentrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 Hva er SLT? 

SLT er en modell utviklet av det kriminalitetsforebyggende råd. Modellen skal 

sikre et effektivt, forpliktende og koordinert samarbeid på tvers av fag, etat, 

sektorer og kommunegrenser i det forebyggende arbeidet (fortrinnsvis rus og 

kriminalitet, men også andre utfordringer som kan føre til kriminalitet og rus). 

Arbeidet skal være kunnskapsbasert, proaktivt/ innovativt med tyngde på tidlig 

innsats, og skal rettes mot barn og unge i aldersgruppen 0-25år. SLT er en 

trenivås modell med et styrende -, koordinerende og utførende nivå. SLT 

forplikter både kommunen og politiet til å ha et tett og nært samarbeid rundt 

bestemte innsatsområder.  

 

 

  

SLT koordinatorsoppgaver jf. utlysningen: 

➢ Lede tverretatlig arbeidsgruppe hvor kjernegrupper er hovedtiltak 

➢ Strategiarbeid. Videreføre/ videreutvikle» Venneslamodellen» 

➢ Initiere tiltak som har forebyggende/ kriminalitetsforebyggende 

effekt 

➢ Tilrettelegge for et nært samarbeid mellom ulike instanser og 

profesjoner  

➢ Barn- og unges representant 

➢ Tilskuddssøknader  
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2.1 SLT modellen- Styring, Organisering og koordinering  

NAVN PÅ NIVÅ BESTÅR AV FUNKSJON  
STYRENDE NIVÅ/ 

STYRINGSGRUPPA 

TOPPLEDERE FRA KOMMUNEN OG POLITIET:  

ORDFØRER, RÅDMANN, REKTOR VGS., 

LENSMANN, ENHET BARN OG FAMILIE, 

SEKSJON OPPVEKST, SEKSJON FOR HELSE 

OG OMSORG, NAV 

STYRINGSGRUPPEN HAR 

ANSVAR FOR MÅL OG 

PRIORITERINGER FOR 

FOREBYGGING (RUS, 

KRIMINALITET ETC)I 

KOMMUNEN OG 

INNLEMMING AV DETTE I 

PLANVERKET.  

GRUPPEN MØTTES TO 

GANGER I ÅRET.  

 

KOORDINERENDE 

NIVÅ/ 

ARBEIDSUTVALG 

 

ENHETS-/MELLOMLEDERE FRA KOMMUNEN OG 

POLITI ELLER ANDRE SOM HAR FÅTT DELEGERT 

FULLMAKT TIL Å TA BESLUTNINGER: POLITI, 

BARNEVERN, VIDEREGÅENDE SKOLE, 

SKARPENGLAND SKOLE, VENNESLA 

UNGDOMSSKOLE, VOKSENOPPLÆRING, 

MOONLIGHT, FRIVILLIGSENTRALEN, 

FAMILIESENTERET, HELSESØSTER, HJØRNET, 

NAV, FLYKTNING KOORDINATOR 

 

GRUPPEN AVDEKKER 

PROBLEMER/ 

UTFORDRINGER OG 

SETTER INN RESSURSER 

FOR MÅLRETTET INNSATS 

I TRÅD MED RAMMENE 

FRA STYRINGSGRUPPEN. 

GRUPPEN MØTTES HVER 

SJETTE UKE.  

 

UTFØRENDE NIVÅ 

 

DE SOM ARBEIDER DIREKTE MED BARN OG 

UNGE I KOMMUNEN OG POLITI 

 

 

DENNE GRUPPEN HAR 

ANSVAR FOR Å 

GJENNOMFØRE DE 

TILTAKENE 

KOORDINERINGSGRUPPA 

OG STYRINGSGRUPPA HAR 

BESTEMT.  

 

2.2 Forebygging og tidlig innsats  

I kommuneplanen 2018-2030,(Samfunnsdel, under Oppvekst) står det følgende: 

«For å sikre barn og unge en best mulig oppvekst og utvikling, er det avgjørende 

at kommunale instanser har god koordinering og høy kvalitet på tjenestene. I alt 

forebyggende arbeid er tidlig innsats avgjørende for å sikre en god utvikling, 

tiltak skal settes inn med en gang problem avdekkes.» 

SLT modellen har en sentral rolle for at det ovennevnte i kommuneplanen 

realiseres på en god måte. Forebygging, tidlig innsats og koordinering står 

sentralt i alt SLT arbeid, og alle tiltak som initieres.  

Kunnskapsbasert forebygging handler om innsats basert på kompetanse og 

felles forståelse. Den deles i følgende tre nivåer: byggende, forebyggende og rus- 

og kriminalitets forebyggende.   



 31.10.2018 

 4  

2.3 Oversikt over byggende, forebyggende og rus- og 

kriminalitetsforebyggende nivå 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskning viser at rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid må foregå på alle de 

tre nivåene, men hovedsatsingen i SLT-modellen retter sitt fokus til det rus- og 

kriminalitetsforebyggende nivået. Det er her vi ofte finner de mest sårbare 

målgruppene med stor risiko for sosial utstøting og marginalisering. Denne 

planen ivaretar derfor i hovedsak det gule og røde nivået, men også arbeidet i 

det grønne nivået er viktig. 

 

BYGGENDE= samfunnets evne til å legge til rette for at alle har det bra og får 

det de trenger (Også omtalt som primærforebygging eller universell forebygging)  

- Dette arbeidet skjer kontinuerlig og drives blant annet i barnehager, skoler, 

fritidstiltak og frivillige organisasjoner.  

- Gode og trygge lokalsamfunn er viktige bidragsytere  

 

(For alle barn- og unge) 
 

FOREBYGGENDE= iverksetting av tiltak for utsatte/sårbare sosiale miljøer, 

enkeltpersoner og fysiske miljøer (Sekundærforebygging eller selektiv 

forebygging)  

- Dette kan f.eks. handle om når mor eller far ikke er der, 

mobbing/utenforskap, utrygge lokalsamfunn m.m.  

 

(For barn og unge med risiko for å utvikle vansker, eller som har begynnende 

vansker) 
 

RUS OG KRIMINALITETSFOREBYGGENDE= når det har utviklet seg et 

problem i sosiale eller fysiske miljøer, eller for enkeltpersoner 

(Tertiærforebygging eller indikativ forebygging). Direkte og målrettet arbeid. 

F.eks.:  

- Ungdom med rusproblem  

- Familier med rusproblem  

- Spesielt utfordrende klassemiljø  

- Atferdsproblematikk  

- Gjengangskriminalitet  

- Ungdom med straffedom  

- Dropout fra skole  
- Alvorlig/sammensatt utenforskap  

 

 

(For barn og unge med behov for særskilte tiltak)  

 

- Alvorlig/sammensatt utenforskap  
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3.0 Varsling til Slt koordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 Handlingsrekkefølge for forebyggende arbeid i enkelt saker 
 

Samtale med den unge Når en av våre unge vekker bekymring 

snakker miljøarbeideren eller en annen 

voksen med han/henne og forsøker å danne 

seg et bilde av situasjonen.  

 

Kartlegging av den unges situasjon  Miljøarbeideren tar kontakt med foreldre, 

lærer, saksbehandler hos barnevernet, 

eventuelt andre for å høre deres oppfatning 

av situasjonen. Taushetsplikten avklares/ 

samtykke erklæring innhentes.  

 

Kartlegging av arenaen  Miljøarbeideren identifiserer hvilken arena 

bekymringen knytter seg til og hva som er 

utfordringen 

Forslag og tiltak på den aktuelle 

arenaen  

Miljøarbeideren lager et forslag til tiltak for 

å skape endring.  

 

Vurdere opprettelse av kjernegrupper Ulike konkrete tiltak kan eventuelt 

diskuteres i miljøarbeiderteamet, blant annet 

opprettelse av kjernegruppe.   

Det føres logg over tiltaket.  Loggen danner grunnlag for bedre 

samordning, nye tiltak og ikke minst 

dokumenterer det som er blitt gjort. I saker 

der det er fattet enkeltvedtak 

(NAV/barnevernet) sendes loggen som 

dokumentasjon. 

 

 

 

➢ Dersom du er bekymret for et miljø eller en trend hos barn og unge på din 

skole, fritidsklubb, lag- og forening, menighet o.l. 

➢ Dersom det er flere saker i barneverntjenesten av lik karakter hvor barn og 

unge utsettes for, eller samles rundt risikoatferd  

➢ Dersom politiet ser utfordringer som knytter seg til flere personer med rus- og  

volds problematikk eller annen kriminalitet 

➢ Dersom bekymringen knyttes til hatytringer eller ekstreme miljøer 

 

I ovennevnte tilfeller varsles Slt koordinator som er ansvarlig til å innkalle 

aktuelle instanser til møte. Det skal lages en plan som tydeliggjør rolle- og 

ansvarsfordeling, samt oversikt over tiltak og tidsbruk. 
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5.0 Satsingsområder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnskap og samarbeid 

Informasjonsarbeid 

Holdnings- og verdiskapende arbeid  

Dialog og møtevirksomhet med 

kommunale aktører som jobber med 

barn og unge 

Dialog og samarbeid med politiet  

Dialog og samarbeid med de 

frivillige, lag og foreninger, 

menighet 

SLT nettverk 

Politiråd 

Plattform 

Nullvisjon 

Ungdata undersøkelse 

 

 

 

 

 

Foreldremobilisering 

Foreldrenettverk 

Deltakelse i foreldremøter 

Kurs, konferanser, workshop om aktuelle 

tema for foreldre 

Fange opp og gi barn og unge koordinert hjelp 

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

bekymring rundt. Den består av faste medlemmer, er løsningsfokusert, handlingsrettet og 

forpliktende.  

Fritid med bistand er en metode som går ut på å hjelpe mennesker med ulike 

bistandsbehov inn i fritidsaktiviteter. Metoden bygger på et mestringsperspektiv, med 

fokus på den enkeltes ønsker, drømmer og behov. Kommunens saksbehandler i 

tjenestetilbudet følger opp den enkelte deltager, i samarbeid med tilrettelegger i den 

organisasjonen som vedkommende har valgt å delta.  

Drop- In- brukes til å skape endring sammen med elever som står i fare for å utvikle en 

elevrolle som hindrer god psykisk helse, trivsel og læring. Drop – In igangsettes i 

samarbeid med eleven, foresatte, miljøarbeider og kontaktlærer. Det er elevens forslag til 

løsninger som er utgangspunktet for å få til forandring.  

Individuellrettet oppfølging av miljøarbeider som settes i gang som beskrevet i 

punkt om «handlingsrekkefølge for forebyggende arbeid i enkelt saker».  

Utfordringer 

Utenforskap 

Psykisk uhelse 

Rusbruk blant barn og unge 

Vold og overgrep 

Kriminalitet på nett 

Annen kriminalitet som tyveri, 

trafikklovbrudd, hærverk etc. 

Radikalisering og ekstremisme  
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6.0 Visjon, mål og strategier  

 

 

 

HOVEDMÅL:  

Samordne ressursene i det forebyggende arbeidet for å sikre tidlig innsats og 

koordinert hjelp for barn- og unge. 

Delmål Strategier  
➢ SLT MODELLEN ER KJENT OG BENYTTET  

 
SLT koordinator gir informasjon ved foredrag, 

besøk, infoskriv etc. slik at alle ansatte som 

jobber med barn- og unge i kommunen, samt 

eksterne relevante samarbeidspartnere 

(frivillige, lag- og foreninger, trossamfunn 

etc.) kjenner til SLT arbeidet og benytter seg 

av modellen ved behov.  

 

Kommunikasjonen i SLT- strukturen 

(styrings-, arbeidsutvalg/koordineringsgruppa 

og utførernivå) er tett slik at utfordringer 

løftes opp i SLT systemet med fokus på gode 

løsninger. 

 

➢ TILRETTLEGGER FOR ET NÆRT 

SAMARBEID MELLOM ULIKE INSTANSER 

OG PROFESJONER 

Samordner og videreutvikler tverrfaglig/ 

tverrsektorielt innsats rettet mot barn og 

unge. Spesielt fokus på kjernegrupper. 

 

 

 

➢ FOREBYGGER 

• utenforskap 

• psykisk uhelse 

• rusbruk  

• vold- og overgrep 

• kriminalitet på nett 

• annet kriminalitet som tyveri, hærverk o.l. 

• radikalisering og ekstremisme 

 

 

Tidlig identifisering, forebygging og initiering 

av tiltak. 

 

Innhenting og formidling av kunnskap.  

 

Engasjering av unge, foresatte, frivillige 

organisasjoner og ulike tjenester i det 

forebyggende arbeidet i kommunen. 

 
➢ STYRKER BARN OG UNGES 

MEDVIRKNING.  

Drifter Barne- og ungdomsrådet. Informasjon 

til og involvering av barn- og unge i saker som 

berører deres situasjon og oppvekstforhold.  

Gjennomføring og oppfølging av Ungdata 

ungdomsundersøkelsen.  

 

➢ SØKER RELEVANTE TILSKUDD SOM 

BIDRAR TIL MÅLOPPNÅELSE. 

Følger fortløpende med på relevante tilskudd. 

Skriver søknader i samråd med deltakere i 

styrings- og koordinerende gruppa.  

 

Visjon 

Et lokalmiljø med gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge. 
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7.0 Tiltak i perioden 2019-2020 
Mål Tiltak Tid/Ressurs/ Ansvar 

 

SLT modellen er kjent 

og benyttet  

Informasjon om SLT arbeid på kommunens 

nettside.  

 

 

 

 

 

Utarbeidelse av brosjyre om SLT  

 

 

 

 

 

Politisk forankret plan  

 

 

Informasjon om SLT arbeid til relevante 

samarbeidspartnere i offentlig og frivillig 

sektor. (innlegg, foredrag, avisa, møter o.l.)  

 

 

Våren 2019, del av 

ordinær drift, Slt 

koordinator og 

arbeidsutvalg/ 

koordineringsgruppa, 

kommunikasjonsansvarlig 

 

Høsten 2019, del av 

ordinær drift, 

arbeidsutvalg/ 

koordineringsgruppa og 

Slt koordinator 

 

Januar 2019, Slt 

koordinator, Oppvekstsjef 

 

Kontinuerlig, del av 

ordinær drift, Slt 

koordinator 

 

Tilrettelegger for et 

nært samarbeid 

mellom ulike 

instanser og 

profesjoner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Være pådriver og bindeledd i det 

forebyggende arbeidet og samarbeidet rundt 

barn og unge i kommunen ved å sørge for at 

aktuelle samarbeidspartnere møtes 

regelmessig, avdekker behov, synliggjør 

ressurser og initierer tiltak. 

 

Drifte/ delta i ulike samarbeidsfora som:  

• Slt styringsgruppe to ganger i året.  

• Møter i arbeidsutvalg/ 

koordineringsgruppa hver sjette uke. 

• Møter med sosiallærere på 

barneskoler annenhver måned.  

• Veiledning av miljøarbeiderteamet 

annenhver uke. 

• Månedlige møter med politi, NAV og 

barnevern.  

• Møter med ledelsen i alle skolene i 

Vennesla en til to ganger i året. Ved 

større utfordringer på skolen er det 

tettere møter og oppfølging.  

• Delta i barnehagestyrermøter ved 

behov. 

• Egne møter med ungdomsteam 

(NAV), barnevern, frivilligsentralen 

en gang i kvartalet.  

• Møter i Krimutvalget hver sjette uke. 

• Møter med Plattform en gang i 

kvartalet.  

• Deltakelse i Politiråd en gang i året 

m.m.  

 

 

 

Kontinuerlig, del av 

ordinær drift, Slt 

koordinator 
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Videreutvikling av 

kjernegruppemodellen 

 

 

Videreføring/ videreutvikling av 

«Vennesla modellen».  

• Infoskrivet gjøres tilgjengelig for alle 

lærere 

• Informasjon om kjernegruppearbeid 

på personalmøte i skoler, 

barnehager, NAV slik at alle er kjent 

med metodikken og tar den i bruk  

• Brosjyre om kjernegrupper til 

foresatte og barn/ unge 

• Informasjon om kjernegrupper 

tilgjengelig på kommunens intranett 

og hjemmeside 

• Aktiv bruk av kjernegrupper i 

hverdagen  

 

 

Tilpasse «kjernegruppemodellen» til 

barnehagen. Stor involvering av 

barnehagestyrere. Våren 2019 skal brukes til 

implementering og utprøving av modellen.  

 

 

Tilpasse «kjernegruppemodellen» for 

aldersgruppe 21-25år.  

 

 

 

Ved behov (ulike oppståtte utfordringer) 

opprettes ad hoc grupper som skal bidra med 

tiltak for å løse den oppståtte situasjonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et inkluderende Vennesla 

Samarbeid med frivillige organisasjoner 

• Lista med kontaktpersoner offentlige 

og frivillige 

• Mandat for kontaktpersoner 

• To samlinger i året med frivillige og 

offentlige kontaktpersoner 

• Brosjyre med fritidsaktiviteter i 

Vennesla  

• Møter i Et inkluderende Vennesla 

nettverk ved behov. 

• Konferansen «Sammen om 

ungdommen» annethvert år.  

 

 

 

 

 

Kontinuerlig, del av 

ordinær drift, 

arbeidsutvalg/ 

koordineringsgruppa og 

Slt koordinator, 

Oppvekstsjef og 

enhetsledere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren 2019,del av 

ordinær drift, 

Barnehageansvarlige, 

styrere i barnehager og 

Slt koordinator 

 

Våren 2019 

Ungdomsteam NAV og Slt 

koordinator 

 

 

Kontinuerlig, Slt 

koordinator. Ved behov 

for igangsettelse av tiltak 

som medfører kostnader 

bør det deles likt mellom 

involverte enheter.  

( Evt. vurdere om SLT 

koordinator bør få økt sitt 

budsjett slik at en har 

mulighet for igangsettelse 

av strakstiltak ved 

utforutsatte situasjoner) 

 

 

Kontinuerlig, ordinær 

drift, Frivilligsentraler, 

Slt koordinator og de 

øvrige i Ett inkluderende 

Vennesla nettverket 
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Forebygging av:  

Utenforskap 

Psykisk uhelse 

Rusbruk blant barn og 

unge 

Vold- og overgrep 

Kriminalitet på nett 

Annet kriminalitet 

som tyveri, 

trafikklovbrudd, 

hærverk o.l. 

Radikalisering og 

ekstremisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forebygge utenforskap- jobbe aktivt for å 

avdekke personer/ grupper som står utenfor 

og igangsette rette tiltak til rett tid.   

 

Tiltak: 

• Kjernegrupper.  

• Arbeide målrettet med å få barn i 

fritidsaktivitet jf. Fritidserklæring.  

• «Sommerjobbank» for ungdom slik at 

en realiserer målet om full 

sommerjobbdekning for de som har 

behov for det. 

 

Igangsettelse av tiltak rundt LHBT 

personer. Øke kompetanse i feltet som møter 

barn- og unge som tilhører LHBT gruppe på 

en god måte. Ny rapport om Skeive i Agder 

(august 2018) viser at mange sliter med 

fysiske og psykiske helseplager. Skeive i 

Agder har i større grad enn den øvrige skeive 

befolkningen i landet forsøkt å ta eget liv. 

Videre opplever de at kompetansen i 

helsevesenet om LHBT personer er dårlig.  

 

Forebygge psykisk uhelse- 

workshop psykisk helse i februar 2019. 

Hvordan kan vi samarbeide i kommunen for 

å gi adekvat psykisk hjelp til riktig tid?  

 

Avklare/ utrede mulighet for å starte med 

«Rask psykisk hjelp» for personer fra 16år jf. 

tilbudet som driftes i Kristiansand med god 

resultat. Eventuell igangsettelse av tiltaket.  

For mer info. om tiltaket se  

https://www.kristiansand.kommune.no/helse-

og-omsorg/rus-og-psykisk-helse/rask-psykisk-

helsehjelp/ 

Utrede muligheter for opprettelse av 

ambulerende team i kommunen. SLT 

arbeidsgruppa ser at det er behov for 

ambulerende team i kommunen. Det er 

mange barn- og unge med psykisk uhelse 

problematikk som har behov for oppfølging i 

hjemmesituasjonen og etter arbeidstid. 

Kommunen har et ansvar for å tilby adekvat 

hjelp til denne gruppen. Det er også en 

«kunstig» skille på 18år. Enhet for barn og 

familie har også tilbud over 18år (eks 

barnevernstiltak, helsestasjon for ungdom). 

SLT arbeidsutvalg og Slt koordinator ser det 

som formålstjenlig at ansvaret for psykisk 

helse for 18-23år overføres til Enhet for barn 

og familie.  

 

 

 

Kontinuerlig, Del av 

ordinær drift og ulike 

tilskuddsordninger, 

arbeidsutvalg/  

Koordineringsgruppa og 

Slt koordinator 

 

 

 

 

 

 

 

Vår/ høst 2019, søke om 

tilskudd fra Bufdir, Slt 

koordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår/ høst 2019, Slt 

koordinator og 

arbeidsutvalg/ 

koordineringsgruppa 

 

Vår og høsten 2018, 

Oppvekstsjef, Enhetsleder 

for barn og familie, 

kommunalsjef for helse og 

omsorg, Slt koordinator 

m.m.  

https://www.kristiansand.kommune.no/helse-og-omsorg/rus-og-psykisk-helse/rask-psykisk-helsehjelp/
https://www.kristiansand.kommune.no/helse-og-omsorg/rus-og-psykisk-helse/rask-psykisk-helsehjelp/
https://www.kristiansand.kommune.no/helse-og-omsorg/rus-og-psykisk-helse/rask-psykisk-helsehjelp/
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Forts. forebygging av  

Utenforskap 

Psykisk uhelse 

Rusbruk blant barn og 

unge 

Vold- og overgrep 

Kriminalitet på nett 

Annet kriminalitet 

som tyveri, 

trafikklovbrudd, 

hærverk o.l. 

Radikalisering og 

ekstremisme 

Forebygge rusbruk blant barn og unge. 

Jobbe aktivt med å avdekke rusmisbruk 

blant barn og unge og igangsette riktige 

tiltak til rett tid.  

 

Tiltak: 

Hasjaavvening.  

Informasjon elever 

Informasjon foreldre  

Tiltak natt til 17mai og natt til 1mai.  

 

Kjærlighet og grenser (foreslått og politisk 

behandlet i Rusmiddelpolitisk handlingsplan 

2014-2018- ikke gjennomført) 
Kjærlighet og Grenser er et universelt 

forebyggingsprogram, rettet mot familier 

med ungdom på 7. eller 8. trinn. Sentralt i 

dette programmet er videofilmer som danner 

grunnlag for refleksjon og diskusjon. 

Programmet varer i 7 uker og retter seg mot 

familiene, med like stor vekt på ungdom og 

foreldre. 

 

Forebygge vold og overgrep.  

Utarbeidet egen handlingsplan, kommer opp 

til behandling mars 2019. Tiltak som er mest 

relevante for SLT arbeid: kompetanseheving, 

informasjonsarbeid, Organisering av 

«Trygghetsdager» (ulike aktiviteter som 

setter fokus på tema). 

Triage skjema - opplæring i 

voldsrisikovurdering. Foreløpig er det kun 

politiet som har fått opplæring. SLT 

arbeidsutvalg ser det som formålstjenlig at 

flere i kommunen (barnevern, helsesøster 

m.m) får den samme opplæringen.  

 

 

Kriminalitet på nett. Bidra aktivt til å 

sette fokus på tema, øke bevissthet og 

kunnskapsnivå både hos ansatte, barn og 

unge og foreldre ved infomøter 

samarbeidsmøter, seminar/ kurs o.l. Sikre at 

alle som jobber med barn og unge har rutiner 

for håndtering av saker som omhandler 

kriminalitet på nett. Samarbeid med de 

frivillige lag og foreninger og menigheter. 

Politiet vil få i løpet av januar få opplæring 

fra Kripos til å holde foredrag for 

ungdomsskoleelever om kriminalitet på nett. 

Foredraget har navnet «Delbart». Dette 

foredraget skal holdes årlig for elever på 

ungdomstrinnet.   

 

 

 

 

 

Kontinuerlig, Del av 

ordinær drift, Slt 

koordinator  

 

 

Kontinuerlig, Del av 

ordinær drift, Moonlight, 

Politi, Slt koordinator 

 

 

 

2019-2020, Opplæring av 

instruktører (gratis kurs, 

men reise- og 

oppholdskostnader ifm. 

2.dagers kurs) 

Oppvekstsjef, Skole, Slt 

koordinator 

 

 

 

 

 

Kontinuerlig, del av 

ordinær drift og 

tilskuddsmidler, Seksjon 

for Oppvekst, Slt 

koordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinuerlig, Del av 

ordinær drift og 

tilskuddsordninger, Slt 

arbeidsutvalg/ 

koordineringsgruppe 

Spesielt ansvar 

politikontakt og Slt 

koordinator 
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Annet kriminalitet som tyveri, hærverk 

o.l.  

Samarbeid med politiet, skolene, foreldre, 

næringslivet og andre aktuelle for å 

forebygge tyveri, hærverk etc. Jobbe med 

praktiske tiltak som god belysning på utsatte 

plasser, god kommunikasjon med butikkene, 

info. til foreldrene, kjernegrupper osv.  

 

Ift. trafikksikkerhet, spesielt på Øvrebø, skal 

det jobbes holdningsskapende med foreldre 

og ungdom. Råneprosjekt (samarbeid med 

Frivilligsentral, Nullvisjon, Moonlight, 

politi).  

 

Oppstart av guttegruppa (MC prosjekt) 

Øvrebø. Hensikten med gruppa er 

forebygging av utenforskap og positiv 

holdningsarbeid.  

 

Radikalisering og ekstremisme  

Egen handlingsplan er under utarbeidelse,  

kommer til behandling våren 2019.  Tiltak 

som kompetanseheving, holdningsskapende- 

og informasjonsarbeid, står sentralt i planen. 

Plattform (Norsk Institutt for forebygging av 

radikalisering og voldelig ekstremisme) er en 

viktig samarbeidspartner i dette arbeidet og 

gjennomføring av planlagte tiltak.   

 

 

Foreldremobilisering  

Lage/ utvikle tema oversikt for foreldremøter 

far barnehager og ut ungdomsskole. 

Temaene kan bidra til en strukturert innsats 

i SLT arbeidet (tidlig forebygging og 

intervensjon). Det er viktig å sikre at 

temaene som vold i nære relasjoner, 

seksuelle overgrep, psykisk uhelse, rus og 

alkoholbruk snakkes om regelmessig med 

foreldrene.  

 

Vurdere å innføre 

«foreldrenettverksgrupper» på skolene i 

Vennesla. Organisere kurs, workshop og 

annet om aktuelle temaer/ utfordringer med 

hensikt om å øke kunnskap hos foreldrene, 

ansvarliggjøring av foreldrene, samt 

feedback til kommunen om hva slags tiltak 

det er behov for.   

Info. om foreldrenettverk 

 

Kontinuerlig, del av 

ordinær drift, Slt 

koordinator og 

arbeidsutvalg/ 

koordineringsgruppe 

 

 

 

 

Våren/ høst 2019 

 

 

 

 

 

Våren 2019, 

tilskuddsmidler  

 

 

 

 

Kontinuerlig, del av 

ordinærdrift, 

tilskuddsordninger,  

Politi, Oppvekstseksjon, 

Slt koordinator og 

koordinerings 

 

 

 

 

 

Vår/høst 2019, Seksjon for 

oppvekst  

 

Styrker barn og unges 

medvirkning 

 

Regelmessige møter i VBUR.  

 

 

 

 

Kontinuerlig, Del av 

ordinær drift, Moonlight 

og Slt koordinator 

 

https://www.foreldrepulsen.no/art/fp/172015_fp_gs_nb_foreldrenettverk.pdf
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Gjennomføring av Ungdata 2017- 2019. 

 

 

 

 

 

 

Jobbe for økt deltakelse og større 

påvirkningskraftfor barn- og unge i saker 

som berører dem. Forslag til nytt reglement 

for barn og unges demokratideltakelse i 

Vennesla kommune.  

 

Økt bevisstheten hos kommuneansatte for 

involvering av barn- og unge i saker som 

berører deres interesser ved å gi informasjon, 

bestrebe at relevante enheter har rutiner på 

involvering av barn og unge o.l.  

 

Gjøre informasjon tilgjengelig på 

kommunenes intranett og hjemmeside.  

 

 

 

 

Hvert tredje år, del av 

ordinær drift, 

Arbeidsutvalg/ 

koordinerende gruppe, 

SLT koordinator, 

ungdomsskole og vgs.  

 

Våren 2019, Vbur og 

styre, barn- og unges 

representant 

 

 

 

Kontinuerlig, del av 

ordinær drift, barn- og 

unges representant  

 

 

 

Våren 2019, 

kommunikasjonsrådgiver 

og Slt koordinator 

Søker relevante 

tilskudd som bidrar til 

måloppnåelse 

Enheter som jobber med barn og unge gir 

gjennom sine representanter i 

arbeidsutvalg/koordineringsgruppa innspill 

ifht. behov de ser for prosjekter/ grupper/ 

aktiviteter. SLT koordinator orienterer seg 

om ulike tilskuddsordninger og holder 

arbeidsutvalg/ koordineringsgruppa 

informert.  

Kontinuerlig, Del av 

ordinær drift, Slt 

koordinator og 

arbeidsutvalg/ 

koordineringsgruppa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


