
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Praca w grupach wspierających  

w szkołach w gminie Vennesla 



 
 
 
 

 

Grupa wspierająca to oferta  

o niskim progu uczestnictwa 
Dla grupy wspierającej nie ma problemów zbyt dużych 

ani zbyt małych. Grupy wspierające sprawdzają się 

w sprawach związanych z wagarami, złym 

samopoczuciem w szkole, osamotnieniem, trudnościami 

psychicznymi, mobbingiem, odurzaniem się, 

przestępczością i wieloma innymi kwestiami. 
 

 

 

Zgoda 
 

Przed rozpoczęciem pracy w grupie wspierającej rodzice 

i młodzież muszą wyrazić na to zgodę na piśmie. 

 

Grupa wspierająca to indywidualna oferta o niskim progu uczestnictwa, 

skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 21 lat, których sytuacja wzbudza 

zaniepokojenie. Grupa wspierająca to współpraca ze szkołami, policją, służbą ochrony praw 

dziecka, Moonlight, Frivilligsentralen (Centrum Wolontariatu), szkolną służbą zdrowia oraz 

innymi partnerami i organami, jeśli jest taka potrzeba. Grupa wspierająca jest pozytywna, 

nastawiona na rozwiązania i dąży do tego, by poprzez dialog znaleźć dobre i konkretne 

rozwiązania. W grupie wspierającej dziecko/młody człowiek bierze udział wraz z rodzicami. 

Współpraca musi być ukierunkowana na działanie i zobowiązująca. Grupa wspierająca 

istnieje w każdej szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej w gminie Vennesla. 

Koordynacja 
 
Na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum pracę grup wspierających 
inicjuje i prowadzi pedagog szkolny. W szkołach średnich jest to 
obowiązkiem doradcy szkolnego. Jeśli martwisz się o syna lub córkę 
i uważasz, że pomóc może grupa wspierająca, skontaktuj się ze szkołą. 
Możesz również skontaktować się z koordynatorką SLT Indirą Derviskadic 
pod numerem telefonu 45469964 lub wysłać e-mail na adres 
indira.derviskadic@vennesla.kommune.no 



W razie potrzeby 

wstępne 

spotkanie z 

dzieckiem/ 

młodym 

człowiekiem i 

osobą zaufaną 

Przekazanie 

podczas 

spotkania 

Referatu z 

działaniami 

Rozmowa z 

dzieckiem/ 

młodym 

człowiekiem 

po spotkaniu 

 
Realizacja 

środków zgodnie 

z planem 

działania 

Spotkanie w 
celu oceny 
realizacji 

celów. 
Ewentualnie 

zaplanowanie 
nowych działań 

i spotkań 

Zamykające 

spotkanie 

grupy/ 

uspokojenie 

sprawy 

 

 

 

 

 

STRUKTURA GRUP 
WSPIERAJĄCYCH 

 
 

 

Zaniepokojenie 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Koordynator SLT- Indira Derviskadic: telefon 45469964 lub e-mailt 

indira.derviskadic@vennesla.kommune.no 

Wyjaśnienie roli 

osoby zaufanej 

na początku 

spotkania 

Uzyskanie 

świadomej 

zgody na 

początku 

spotkania 
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