Læringsnettverk i Rogaland – oversikt over prosjekter og kontaktpersoner.

Fosterhjem
Prosjekt

Samarbeids
-partnere
Fosterhjem
RKBU,
Haugalandet Bufetat

Fosterhjem
Nord Jæren
(Med barnet
i sentrum)

Fosterhjem
sør Jæren
og Dalane

RKBU,
Bufetat

RKBU,
Bufetat

Vertskommune og
deltakere
Haugesund & Utsira,
Karmøy & Bokn, Tysvær,
Vindafjord & Etne, Indre
Ryfylke(Sauda og
Suldal), Sveio

Stavanger, Randaberg,
Sola, Hjelmeland og
Strand

Hå, Gjesdal, Sandnes,
Time, Klepp, Gjesdal,
Dalane (Eigersund, Lund
og Sokndal) og
Bjerkreim

Kontaktinformasjon

Innhold

owe.myklebust
@haugesund.kommune.no
(prosjektleder)

Skape mer robuste fosterhjem og redusere antall
utilsiktede flyttinger, sikre kvaliteten på oppfølging av det
enkelte fosterhjem. Faglig innhold i oppstartspakke til
fosterforeldre / temasamlinger, (individuell veiledning til
fosterhjem).

liv.kjersti.kvalevaag
@haugesund.kommune.no
(barnevernleder)
solveig.helgoy
@stavanger.kommune.no
(prosjektleder)
kari.alvaeren
@stavanger.kommune.no
(barnevernleder)
reidun.hjelmervik
@ha.kommune.no
(prosjektleder)
ThereseG.Haugstad
@ha.kommune.no
(barnevernleder)

Rekruttering av fosterhjem (barnets behovsprofil og
fosterforeldres omsorgsprofil), fosterhjem i slekt og
nettverk, foreldrevikar, samarbeidssamtaler til foreldre og
fosterforeldre, familiesamtaler

Forbedring av fosterhjemsarbeidet (felles standardisering):
1) Kriterier og satser for forsterkning
2) Opplæring og veil. til fosterhjem
3) Rekruttering og matching

Egeninitierte prosjekt
Prosjekt

Vertskommune
og deltakere

Deltakere

Høykonflikt
nord

RKBU

Tysvær, Karmøy

trude-sofie.kvalevag
@tysver.kommune.no
inga@karmoy.kommune.no

(prosjektarbeidere)

«Fra konflikt
til
samarbeid
med barnet
i sentrum»
Høykonflikt
sør

Prosjekt leder/ansvarlig

stine.heinz
@tysver.kommune.no
(barnevernleder)
RKBU

Hå, Time, Klepp,
Bjerkreim

Muha
@ha.kommune.no
(prosjektleder, Merete Haver)

ThereseG.Haugstad
@ha.kommune.no
(barnevernleder)
Rekruttere
og beholde
personell

RVTS, Uis

Strand, Indre
Ryfylke, Tysvær,
Vindafjord & Etne
og Hjelmeland

silje.alsvik.iversen
@strand.kommune.no
(barnevernleder)

Innhold

Gi ett bedre tilbud til barn og familier i
høykonflikt etter samlivsbrudd. Arbeider med å
øke kunnskap og utarbeide konkrete tiltak.
Fokus på koordinert og spisset tilbud til ban og
familier i høykonfliktsaker etter samlivsbrudd.

Gjøre gode undersøkelser i høykonfliktsaker.
Jobbe for å få tydelig frem barnets stemme,
gode rutiner og arbeidsmetoder som gjør
kontaktpersonen i saken tryggere, tett
samarbeid med familievernkontoret i
undersøkelsessaker, dempe konflikten i
undersøkelsen til barnets beste
Skape en felles faglig plattform for alle ansatte.
Samarbeide om en felles opplæringspakke til
nyansatte og «vedlikeholdspakke» for erfarne
ansatte.

Ledelse,
Intervisits

UIS, Uni Nord

Randaberg, Sola,
Gjesdal

kjersti.sandanger
@sola.kommune.no
(barnevernleder)

MST Can

Nubu

Randaberg,
Sandnes,
Stavanger og
Sola
Sola, Randaberg
& Kvitsøy, Strand
Hjelmeland og
Stavanger

christel.volstad
@randaberg.kommune.no
(barnevernleder)

Nettverksarbeid i
barneverntj.

kjersti.sandanger
@sola.kommune.no
(barnevernleder)

Bruke intervisits som metode for leder- og
organisasjonsutvikling. Arbeider med konkret
håndtering av eksisterende utfordringer i
virksomheten. Gjennom ledernettverket får
barnevernlederne anledning til å utvikle eget
lederskap og forbedre egen tjeneste.
Forprosjekt for å kartlegge mulig
implementering av MST Can tilbud i regionen.

•
•
•
•

Se på barneverntjenestenes praksis for
nettverksarbeid
Kartlegge hvordan de ulike kommunene
jobber med nettverksarbeid
Identifisere behov
Avklare metoder hvordan di kan samarbeide
og ev. hvilke tiltak som kan gjøres
interkommunale og tilgjengelige på tvers

