E

Kontaktpersoner
Samba- teamene
SamBa småbarn 0-6 år
Helsesøster Linda Henden
tlf 90814354
SamBa Eide barneskole
Inspektør Lise Brandstad
Øksenvåg,
tlf 95282167
SamBa Lyngstad ogVevang
barneskole
Rektor Sissel Lyngstad
tlf 47634723
SamBa ungdom Eide u- skole
Rektor Anne Lise Hagen
tlf 95841970
Foreldre/foresatte, elever, lærere
og barnehageansatte kan ta
kontakt for å melde behov for
hjelp

Eide kommune

SamBa (samarbeid om barn)
er en del av kommunens
forebyggende arbeid rettet mot
familier med barn som strever i
forhold til sosial, emosjonell og faglig
utvikling eller der familiesituasjonen
er vanskelig.
For å få en helhetlig, koordinert og
sammenhengende hjelp fra ulike
tjenester er det organisert i
tverrfaglige team der foreldre/
foresatte har en viktig rolle

SamBa småbarn for barn 0-6 år
SamBa skole for elever i 1.-7.klasse
SamBa ungdom for elever i 8.-10.
klasse
Faste deltakere i SamBa-team








Foreldre/foresatte evt barnet
selv
Representanter fra
barnehagen eller skolen
Helsesøster
En representant fra PPT
(pedagogisk psykologisk
tjeneste)
En representant fra
barneverntjenesten
Evt annen fagperson ved
behov/ønske

SamBa kan tilby hjelp der barna







viser tegn til mistrivsel
strever i sosial/emosjonell
utvikling
viser bekymringsfull /
forandret atferd
lever i en vanskelig
familiesituasjon
mye skolefravær/mye syk
annen bekymring

SamBa – møte er en tverrfaglig
møtearena hvor brukermedvirkning
står i fokus.
SamBa skal være løsningsfokusert.

Hensikten med SamBa er


å få en bred tverrfaglig
drøfting av problemet så
tidlig som mulig



barnet i fokus



iverksette hjelp/tiltak ved
behov

Tiltak kan være konkret hjelp som
deltakerne i SamBa rår over, eller å
henvise til andre instanser.
Målet er å løse problemet med
tverrfaglig innsats på lavest mulig
nivå, før en eventuelt henviser til
andre instanser.

Barnet, med sine foreldre, er
hovedpersonene.
Det vil ikke bli iverksatt tiltak
uten foreldrene/foresatte sitt
samtykke.

Taushetsplikt
For å melde behov for hjelp ta
kontakt med helsesøster, barnehage
eller skole for ditt barn

