
DELUTREDNING - OU 2016-2019

Tema/Navn: Reduksjon med 1 årsverk - Sosialfaglige rådgivere.

Relatert til OU-rapport, tiltak SKO03, innsparing på kr. 600.000,-.
Kommunestyret 21.6. vedtok foreløpige rammer, der dete kutet ligger 
inne.

Oppstart: - Avslutning: 1. oktober 2016

Bestilling inkl.
Formål/Hensikt
:

Beslutningsgrunnlag for formannskapet høsten 2016.

Ved reduksjon fra 2 til 1 årsverk innenfor sosialfaglig rådgivning 
(systemretet arbeid), vil naturlig en del oppgaver bli nedprioritert eller 
utgå. I noen grad må oppgaver ivaretas av andre. 

I kap. 7.1.4. er mulige konsekvenser beskrevet og det er skissert et 
løsningsforslag og en vurdering. Det ønskes at dete løsningsforslaget 
beskrives mer konkret og systematisk, der bl.a. følgende spørsmål 
besvares; 

1) Hvilke oppgaver vil bli ivaretat av gjenværende sosialfaglige 
rådgiver, hvilke oppgaver vil bli nedprioritert/avslutet og hvilke 
kan ivaretas av andre?

2) Hvordan er det formålstjenlig å bruke ressursen på de ulike 
skolene?

Ansvarlig: Bente

Deltakere: Marianne, rektorer, HR.

Aktiviteter Frist Ansvarlig Status

Konklusjon/
Resultat:

Hvordan arbeider sosialfaglig veileder sammen med skole/ skole må 
gjennomføre alene:



 I samarbeid med lærer og elever å drøfe  uordringer på klasse- og 
individnivå.

 I samarbeid med lærer å  tarbeide forslag tl tltak for klasse og elev.

 Gjennomføre individsamtaler og konfikttåndtering.

 Gjennomføre miljøtltak i klassen sammen med lærer og eval ere 
effekten.

 Gjennomføre  like gr pper for å trene på sosiale ferdigteter og styrke 
imp lskontroll som ART og Trygg Oppvekst (TO).

 Samarbeide med andre tjelpeinstanser der dete er nødvendig; PPT, BV,
psykisk telse, skoletelsetjenesten.

 Samarbeide med elevrådet i saker som berører elevene.

 Bistå i fortold r ndt mobbing.

 Bistå lærere i arbeidet med elever med  uordrende adferd.

 Observasjon av individ, klasse- og læringsmiljø.

 Bistå lærere ved ak te tendelser.

 Være med på samarbeidsmøter vedrørende enkeltelever og 
læringsmiljø.

 Samarbeid med foreldre.

 Utarbeide og gjennomføre systemtltak i samarbeid med lærere og 
skoleledelse.

 Kartlegging av elevers sosiale kompetanse.

Effekter/oppgaver som ikke blir gjort- pr nå ikke er noen andre som kan 
gjennomføre

 Mindre kapasitet tl å  uøre ovenstående arbeidsoppgaver – tva kan 
skolene gjennomføre selv? Gjøre arbeidsoppgavene i mindre omfang, 
men en ress rs må man tenke nyt.

 Manglende dok mentasjon ved tendelser som bør registreres? Hvem 
gjør det, skoleleder/lærer?

 Jobbe forebyggende med det psykososiale miljøet på skolen. Dete 
gjelder både på systemnivå og person.

 Individsamtaler, ak te tendelser, foreldresamarbeid, samarbeid med 
andre tjelpeinstanser

 ART, Trygg Oppvekst er så tdkrevende at det ikke er gjennomførbart på 
3 skoler?

 Red sert td tl å delta på faste møter på skolen som personalmøter, 
teammøter, fagteam, skoleteam, mm.

 Ivaretas av andre: Mit Valg, da de feste lærerne tar k rs, for tseter at
skoleledelsen prioriteter/tmeplanfester det

 Faste dager på skolene, være tlgjengelige for elevene.




