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Innledning

NB! Opptak av møtet

Intro: 

• Minne oss selv på “Se 
meg”

• Hvem er “Se meg” for?
• Vår kultur for samhandling, 

implementering, vaner og 
holdninger

• Forpliktelser



Forskning og erfaring viser at for mange barn og unge med ulike 

utfordringer ikke fanges opp tidlig nok, ikke får den hjelpen de har 

behov for og rammes av for dårlig samhandling mellom tjenestene, 

som bidrar til brudd i oppfølgingen.

Larvik kommune har valgt å utvikle og implementere en 

samhandlingsmodell  for å kvalitetssikre helhetlig og koordinert 

innsats uten brudd i oppfølgingen av utsatte barn og unge.

Det er et mål å sikre gode oppvekstvilkår for alle barn og unge.      

Se meg skal bidra til at utsatte barn, unge og deres familier får 

nødvendig og samordnet hjelp så tidlig som mulig for å unngå 

skjevutvikling og redusere skade.

TIDLIG INNSATS 

BEDRE 
SAMHANDLING 

MEDVIRKNING 



Faser i implementeringsprosessen (Fixen et al.s modell)

1. Utforsking og adapsjon
2. Program/prosjektet/installasjon
3. Innledende implementering 
4. Full gjennomføring 
5. Innovasjon 
6. Bærekraftig videreføring 



Samhandlingsmodellen Se meg i praksis

Samhandlingsmodellen Se meg. En modell som forplikter på flere nivå
Ressurspersoner i alle avdelinger - viktige i implementeringen 
Stafettloggen - tilgang - innlogging - opplæringsmateriell
Nettsiden - utvikling, brukervennlighet
Tilbakemeldinger - ressurspersoner - prosjektgruppe og tjenestevei. Justeringer hele veien. 
Samhandling mer enn samarbeid 
Nye arenaer 

Læringsverksted
Se meg time
Beslutningsmøte 

Informasjonsmateriell kommer snart 
Se meg i drift - Virksomhet Barne- og familietjenester 



Samhandling barn og unge 
 Våre unge
 

Ung arena 

SLT 
● Rollen
● Utfordringer i sentrum
● Nordic Safe Cities - 

Trygg By



Avslutning 

Samfunnseffekter når vi lykkes med SE meg
Tidlig - sammen og bærekraftig
4 oppgaver å ta med seg 



8

Oppsummering 

Ta i bruk modell og 
verktøy 

Modell

Handlingsveileder og 
verktøy

Stafettloggen

Læringsverksted 
Stafettlogg 

Se meg timen 
(15.6.2021)

Beslutningsmøte 

Testfase ut 2021- justere

Nye strukturer, vaner og 
holdninger faller ikke på 
plass av seg selv. 

Alt nytt er litt skummelt 

Tilbakemeldingsfunksjon 
på nettsiden 

Prosjektgruppa

Ressurspersoner

Nye arenaer Test ut og tren Gi tilbakemeldinger 



Dette får vi best til sammen. 

Det kommer ingen å setter deg i gang. Det er deg det kommer an på nå.


