MØTELEDELSE
Møtene ledes av koordinator for Tverrfaglig forum som
velges for ett år av gangen av forumets medlemmer.
MØTEPLAN
Møteplan skal utarbeides for minimum et halvt år ad gangen.
Det avholdes ca. åtte møter pr.år.

KOORDINATORS ROLLE ER





Sikre at arbeidet blir gjort
Dokumentere
Videreutvikle
Motivere

Forumets medlemmer har selvfølgelig medansvar .
Kontakt med TEFBUG tas via barnehage, skole, helsestasjon,
barnevernstjenesten eller NAV.

Gratangen kommune
TEFBUG
Tverrfaglig forum for
barn og unge i Gratangen

HVA ER TEFBUG
SAMARBEIDSOMRÅDER
TEFBUG - Tverrfaglig forum for barn og unge i Gratangen.
Et forum for tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid med barn og
unge som målgruppe.

1. Generelle saker
Temaer:
 Gjensidig skolering i eget lovverk og annet
forebyggende arbeid
 Felles kursing på aktuelle temaer
 Tilbakemelding på kurs deltakerne deltar i
 Drøfting av saker som legges frem til politisk
behandling

Forumet skal bistå til å effektivisere, samordne, og bruke/utvikle
hverandres kompetanse i arbeidet med utsatte barn og ungdom.
MÅLSETNINGER
1) Å samordne og koordinere de forskjellige etaters innsats slik
at barn, unge og deres familier som har særlig behov for
hjelp, får den hjelpen de trenger så raskt som mulig.
2) Å utvikle et helhetlig syn i forhold til barn og unges
oppvekstvilkår i Gratangen kommune, og arbeide målrettet
og forebyggende for å legge til rette for gode oppvekstvilkår.

2. Enkeltsaker


Identifiserte saker - med bestemte prosedyrer for
fullmaktsinnhenting og valg av hvem som innkalles



Anonymiserte saker : Alle kan legge frem anonyme saker for
veiledning/rådgivning.
Forumet kan bl.a. være til hjelp for barnehager, skoler og
andre.



Felles for identifiserte - og anonymiserte saker er at også
andre enn de med fast plass i TEFBUG kan fremme
enkeltsaker og de kan da også delta i det aktuelle møtet.

3) Å være et fora der de som ønsker det kan ta kontakt for å få
hjelp av en samlet etatsgruppe.
MEDLEMMER
 Skole
 Barnehage
 Helsesøster
 Astafjord Barneverntjeneste
 NAV Gratangen/flyktningtjenesten
Andre aktuelle som PPT, BUP, lege og lignende inviteres inn til
møte ved behov.

