
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

WSPÓŁPRACA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY 

VENNESLA 

 

 

Praca grupy 

roboczej w 

przedszkolach 

 
Gmina Vennesla 



 
 
 
 
 
 

Grupa robocza to oferta niskoprogowego programu 

Dla grupy roboczej żadne wyzwania nie są za duże ani za małe. Na 

przykład grupy robocze są dobrze przystosowane do zmagań 

związanych z chorobą lub kryzysem życiowym w rodzinie, dziećmi 

mającymi trudności z zachowaniem, dziećmi mającymi trudności w 

relacjach społecznych, rodzinami zmagającymi się z płatnościami czy 

finansami lub rodzinami o niewielką liczbą znajomych. Pomoc grupy 

roboczej należy zawsze proponować rodzinom po rozpadzie. 
 

 

 

Zgoda 

Przed przystąpieniem do pracy przez grupę roboczą opiekunowie muszą 

wyrazić zgodę na piśmie. Opiekunowie mogą wyrazić zgodę w 

dowolnym momencie. 
 

 

Grupa robocza jest niskoprogową i zindywidualizowaną ofertą dla dzieci i młodzieży w 

wieku od 0 do 21 lat, których należy otoczyć opieką. Grupy robocze to współpraca 

przedszkoli, ośrodków zdrowia, centrów d/s rodziny, PPT (poradni psychologiczno-

pedagogicznej) i innych ośrodków w zależności od potrzeb. Grupa robocza jest 

pozytywnie ukierunkowana, nastawiona na znalezienie odpowiedzi i chętna do 

wypracowania dobrego i konkretnego rozwiązania poprzez dialog. Współpraca jest 

zorientowana na działanie i jest wiążąca. Grupy robocze działają we wszystkich 

przedszkolach, szkołach podstawowych - barneskoler (klasy 1-7), ungdomsskoler (klasy 

8-10) oraz w szkołach średnich w gminie Vennesla. 

Koordynacja 
Spotkaniom przewodniczy i koordynuje przedszkole, zarząd lub 

nauczyciel wczesnoszkolny. Spotkanie grupy roboczej odbywa się co 

około trzy tygodnie lub w razie potrzeby. Jeśli martwisz się o swoje 

dziecko i uważasz, że grupa robocza może być szansą, skontaktuj się z 

przedszkolem. Możesz również skontaktować się z koordynatorem SLT 

Indirą Derviskadic pod numerem telefonu 45469964 lub wysłać e-mail 

na adres indira.derviskadic@vennesla.kommune.no 



 

 

 

 

 

 PROCEDURA DZIAŁANIA GRUP 
ROBOCZYCH 

 
 

 
Troska

Wyjaśnienia  
powiernika  
dziecka. 

 
 
 

 

   
 

 
 

 

Spotkanie 

wstępne z 

dzieckiem i 

powiernikiem (od 

3 lat). Rozmowa 

z dzieckiem po 

spotkaniu. 

 

Spotkanie grupy 

roboczej. Protokół 

zawierający 

działania zostanie 

rozdany na 

spotkaniu. 

 
Realizacja 

działań wg planu 

działania. 

Nowe spotkanie 

w celu oceny 

czy cele zostały 

osiągnięte oraz 

ewentualnie 

podjęcie nowych 

działań. 

 
Końcowe 

spotkanie grupy 

roboczej / 

wygaszenie 

sprawy. 
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Uzyskanie 

świadomej 

zgody 

(wyjaśnienia z 

rodzicami). 
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