Prosjekt for Inkludering i Midt-Telemark kommune 2021-2022
OBS! Så langt som mulig bør barn/ungdommer også inviteres når vi besøker aktuell virksomhet. Vi
må planlegge ut fra smittevernhensyn og korona.
Virksomhet
Ungdomsrådet

Bø Skule

Sauar Friskole, Akkerhaugen

Pedagogisk-psykologisk
tjeneste, PPT

Folkestad Skule

Den norske kirke
(får støtte fra kommunen for å
drive med inkluderingsarbeid)
Folkestad barnehage

Tema
Ungdomsrådet inviteres til å bli
med på noen av besøkene som
er oppført i planen.
«Mitt valg» Arbeid med en
sosial kompetanseplan, for å
vidareutvikle eit godt og trygt
skulemiljø. Planen er for
elevane og alle som jobber på
Bø skule.
Samlinger for ungdom i 8. og 9.
klasse som går på
rusforebygging og identitet.
PPT sin rolle som
gjennomgående tjeneste.
Mandatet til PPT er god
tilrettelegging i barnehager og
skoler.
Omlegging av personalet, med
miljøarbeidere og dedikerte
spesialpedagoger. Måten å
jobbe på har fått navnet
«Folkestadmodellen».
Aktuelle tema er korarbeid for
barn og unge, «give me five»,
språkkafé og UngSorg
Prosjekt knyttet til regionale
kompetansemidler. Det
handler om å møte barn på en
god måte, også når de viser
motstand. Å møte barn på
deres premisser.
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Tidspunkt
Når det passer

Februar 2021

Februar 2021 (onsdager)

Februar 2021

Mars 2021

Mars 2021

April 2021

Virksomhet
Bøhamna barnehage

Tema
Ordningen med regionale
kompetansemidler, der USN
har veilederfunksjon.
Hovedtema i arbeidet er: Et
inkluderende miljø for omsorg,
leik, læring og danning.
I vår barnehage skal vi ha
særlig fokus på opplevelse av
tilhørighet i gruppa. Vi knytter
også arbeidet opp mot
språkutvikling og de voksnes
arbeid med språkmiljøet.
Tverrfaglige foreldremøter der
både skole, Ung Arena, politi,
helse og psykisk helse er
tilstede.
Inkludering av
fremmedspråklige barn.
Barneverntjenestens arbeid
med sårbare barn, med
spesielt fokus på barns rett til å
bli hørt og barnets beste
Besøke en samling/treff og
høre hvordan de inkluderer
folk i miljøet.

Tidspunkt
April 21

Ung Arena

Har søkt om midler fra
Bufdir der de samarbeider
om å få alle med på
møteplassene for
ungdomsskolealder i Bø og
Sauherad etter skoletid og
noe ferier. Alle skal ha reell
mulighet til deltakelse,
uavhengig av foreldres
økonomi, med prioritering
av minoritetsspråklige og
ungdom som kan risikere å
falle utenfor.

Juni 21

Norsjø Ferieland

Åpent gratis for skoler tidlig på
sommeren. Alle 4. klassinger i
kommunen får gratis
sesongkort i Norsjø Kabelpark.
De samarbeider også tett med
Sauherad Idrettslag
Wakeboard, som har sterkt
fokus på inkludering.

Juni/juli 21

Bø ungdomsskule

Læringsverkstedet barnehage
avd. Gvarv
Barnevernet i Midt-Telemark

Rånermiljøet
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April/ mai 2021

Mai 21
Mai 21

Mai/Juni 21

Virksomhet
Bø Sommarland

Bø Hotell
Bø Frivilligsentral

Frivilligsentralen i Sauherad

Senter for kvalifisering og
inkludering

Sauherad barne- og
ungdomsskole

Kommunepsykolog

Politiet
Lifjell skisenter og Vinterland

Tema
Sommarland jobber med
inkludering på mange
områder. Parken er en del av
prosjektet «inkluderende
reiseliv» som har som
målgruppe gjester med
funksjonsnedsettelse. I et
normalår har de «Bø dagen»
og «Barnehage/skoledagen»
der parken gir gratis inngang til
cirka 2600 personer.
Aktiviteter for barn og unge,
f.eks. svømmebassenget.
Møteplass barn og unge på
mellomtrinnet (5., 6. og 7.
trinn).
Møteplass barn og unge på
mellomtrinnet (5., 6. og 7.
trinn).
Samtalegrupper på skoler for
minoritetsspråklige.
Foreldreveiledning. Prosjekt
frihet (undervisning for å
motvirke mobbing og negativ
sosial kontroll)
«Liv og røre». Programmet skal
fremme faktorer som sunt
kosthold og matglede, fysisk
aktivitet og det psykososiale
miljøet.
Prosjektet «Sammen Mot»
Kurs/møter med voksne på de
arenaene der barn er
(barnehage/skole, hjemme,
fritidsarenaer) -mål; en trygg
og god oppvekst i MidtTelemark, trygge voksne for
trygge barn og unge.
Forebygging av vold og
overgrep.
Arbeid ut mot barn/unge,
forebygging.
Sesongkort til 500 kr hvis du
bor i Midt-Telemark kommune
1.-4. klasse. Gratis for barn 0-6
år er gratis. Kampanjer, lavere
pris. Gratis for skoler en dag i
året. Skoleskidag.
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Tidspunkt
Juni/juli 21

Juni/juli 21
3. uke i august 21

3. uke i august 21

September 21

September/oktober 2021

Oktober 21

Oktober 21
Tidlig i november 21

Virksomhet
Foreldreutvalget for
barnehager (FUB) og
Foreldreutvalget for
grunnopplæringen (FUG)

FAU Bø Skule
Helsestasjon

Folkehelsekoordinator i
kommunen

Mobbeombudet
i Vestfold og Telemark
Elevråd Bø ungdomsskole

Elevråd Sauherad
ungdomsskole

Systemblokk

Ressursgruppe barn/unge i
kommunen

Tema
Foreldre sitt ansvar for
inkludering. FUB og FUG er
nasjonale organ. De har
materiell med tips når det
gjelder inkludering og å hindre
utenforskap.
Hvordan FAU jobber med
inkludering.
Helsestasjon for ungdom (HFU)
sitt arbeid med å utvikle
tjenesten, bl.a. digitale
løsninger. Lære mer om
helsestasjonens praksis med å
involvere brukerne i sitt
arbeid.
Partnerskapsavtale med
Vestfold og Telemark
fylkeskommune. Fast årlig
tilskudd til kommunale
folkehelsetiltak som er
innbyggerrettet. Vi vet mer om
det konkrete tiltaket i 2022.
Foredrag om nettvett,
involvere elever, ett trinn på
Gvarv og ett trinn i Bø
Elevrådsleder vil involvere
elevrådet slik at elevene er
med på å fremme tiltak. De har
møte på nyåret.
Hvordan elevrådet arbeider
med inkludering. Elevrådet
består av 1—10. klasse, for å
skape en inkluderende skole
med god elevmedvirkning.
Inkluderer ungdommer som
ikke har lett for å komme seg
ut i arbeidslivet. Har et godt
samarbeid med NAV.
Mandatet til gruppa er å se på
det tverrfaglige arbeidet rundt
barn i alderen 0 – 18 år i Midt
Telemark kommune.
Saker blir meldt inn fra LBU
(ledergruppa barn og unge),
men også fra andre. De er også
med på arbeidet i «Sammen
Mot».
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Tidspunkt
November 21

November 21
November 21

Januar 22

Februar 22

Mars 22

Mars 22

Mars 22

Mai 22

Virksomhet
Sauherad Idrettslag

Skarphedin fotball

IL Skarphedin Svømming

NAV Midt-Telemark

Tema
Har en wakeboardklubb, og
det er lav medlems kontingent
slik at alle skal ha mulighet til å
bli med.
Verdiene i Sportsplanen, hvor
inkludering er en av dem,
gjøres kjent for ledere og
trenere i klubben. Det er lav
deltakeravgift for å inkludere
flest mulig i fotballaktiviteten
uavhengig av økonomi. Likt
tilbud til jenter og gutter. Å ha
lav terskel for å kunne delta på
fotball. Det er ikke krav til
ferdigheter, eller å møte på
trening mer en en-to ganger i
uka i barne- og
ungdomsfotballen. Nytt mulig
tiltak etter korona,
forhåpentligvis i 2021, er å
gjøre Klubbhuset på Sandvoll
til en samlingsarena for barn
og unge. Planen er at det skal
være et åpent hus der barn,
unge og voksne kan sette seg
ned for å slå av en prat, ha
ulike spill de kan drive med
eller se fotball på tv.
Svømmegruppa er opptatt av å
inkludere alle barn og unge i
svømmesporten. De er opptatt
av at økonomi ikke skal være
en barriere for deltagelse. De
arbeider aktivt inn mot
minoritetsspråklige. De har
hatt aktiviteter som: Ta med
en venn på trening, åpen
svømmehall, aktivitet for
svømmere og familien.
Prosjektene Back to school og
Stay at school, dersom det
videreføres i 2022. Dette er et
prosjekt som hjelper elever i
videregående skole (ordinære
og privatister) å fullføre
eksamen. Back to school og
stay at school har tett
samarbeid med Talenthuset.
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Tidspunkt
Juni 22

August 22

September 22

Oktober 22

Virksomhet
Redd Barna

Tema
Debatt om seksuelle overgrep.
Det er en uke i november hvor
Redd Barna har
«Kampanjeuken mot vold og
seksuelle overgrep».
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Tidspunkt
November 22

