Samling for elevtjenesten, 21.11.18, En oversikt over de ulike kommunenes organisering/oppgavefordeling i elevtjenesten

Oppfølgingstjenesten

Kontakter ungdom som ikke
er i aktivitet
Sluttsamtaler
Samarbeid med interne og
eksterne instanser
Fellesmøter med alle i
elevtjenesten.
Skaffer jobber og
praksisplasser i samarbeid
med NAV

Oppfølging av «sluttere».
16-21 år
Tverrfaglig samarbeid
Lærekandidat
Samarbeid med NAV

Oversikt over alle som ikke er i
VGS.
Ta kontakt med alle for å få
status.
Gi tilbud for de som ikke er i
opplæring eller arbeid.
Samarbeide med elevtjeneste,
skole, NAV, arbeidsgivere,
helsevesen, kommunale
tjenester
Motivere til å søke
skole/fullføre utdannelse.
Hvis eler slutter, sluttsamtale,
sluttmelding og
oppfølgingsavtale.

Rådgiver

Karriereveiledning i alle klasser, alle trinn, samt individuelt
Elevsamtaler, innkalling av elever
Ansvarsgruppemøter
Veiledning av lærere + samarbeid
Foresatte samtaler/møter
Samarbeid med alle i elevtjenesten, samt eksterne
Akutt-hjelp!
Informasjonsmøter med samtlige 10.klasser i vestfylket, - Hammerfest, + foresatte.
Informasjon til 10.trinn ad. Utveksling
Kontakt med utvekslingselever i utlandet
Sluttsamtaler sammen med OT.
Trippelmøter (rådgiver/kontaktlærer, avd. leder)
Fagbytter (karr.veiledn.), og bytte av programområde.
Undersøker studiemuligheter i utlandet.

Følger opp ungdom utenfor
VGS og arbeidsliv. Ringer,
møter, samtaler, mail,sms.
Forebygging i skolen.
Samarbeider med
kommunen.
OT team møter NAV,
rådgivere m/flere
Samarbeid med andre
instanser om ungdommene
Lager individuelle tiltak til
ungdom. Kombinere
praksis/opplæring
Følge opp/minne på
privatister

Arrangerer universitetsturneen
YO – messa
Søking til høyere utdanning.
Hjemmebesøk til elever som uteblir.
Fravær
Karriereveileder/Sos.ped Karrieresamtaler
Utdanningssamtaler
Samtaler
Tester på utdanning
Mobbing
Utdanningsmesse
Trivsel
Koordinering/oppfølging av
Lavterskeltilbud
partnerskapet i Finnmark.
Motivasjonssamtaler
Hospitering/åpen skole
Praksisplass
Ressursteam.
Koordinering
Bistå ungdom som skal
FOK
Lærekontrakt
finne læreplass
0-4 kontrakt
Samarbeid med
Lærekandidater
opplæringskontor og
Samarbeid med OT
næringsliv
Jobbe for å få flere
læreplasser
Ansvar for frittstående
bedrifter
Legge til rette for å få
fullført manglende fag.
Tverrfaglig samarbeid
NAV
Ressursteam
Sosialsaker
Arbeid
Arbeidstrening
Økonomisk råd og veiledning
Finne læreplasser
Samtaler med elever
Marked

Karriereveiledning
Arbeidsgruppe oppfølgings og los funksjon i kommunen
Samarbeid med andre instanser

Helsesøster

Samtaler rådgiving
Fysisk og psykisk helse
Samarbeid på tvers

Koordinator
Drop in
4 dager i uken

PPT

Samarbeid med alle i
elevtjenesten, også eksternt
Veilede lærere og foresatte
Elevsamtaler
Observasjon i skolen
Skrive sakkyndig vurdering
Veilede med tanke på IOP
Overgangsmøter ml. GRS og
VGS.
Ansvarsgruppemøter
PP-nettverksmøter på nett +
1 samling i året.

Utrede lærevansker
Kartlegge behov for tiltak
Veilede lærere
Samtaler
Tester

Likheter i elevtjenesten:
- Elevfokus
- Tverrfaglig samarbeid
- Sosialfaglig samarbeid
- Råd og veiledning
- Undervisning (tema)
- Samtaler med foreldre
- Veiledning og omsorg
- Voksenkontakt på ulike arenaer
- Støttetjeneste
- Felles mål om at elev skal fullføre VGO
- Fokus på hele eleven i samhandling
- Kartlegging
- Uklare grenseoppgaver mellom de ulike tjeneste (behøver ikke være
negativt)
- Er et lavterskeltilbud

Sakkyndighetsarbeid
Samtaler med elever og lærere
Rådgiverteam
Samarbeid med andre instanser. Bedrifter,
spesialisthelsetjenesten, lærerkandidater

Ulikheter i elevtjenesten:
- I skolen med elevene
- Utenfor skolen (OT,NAV)
- Helse
- Fag- og utdanningsvalg
- Utredning og lærevansker
- Kartlegge behov for spesialundervisning
- Ulike fokus nedfelt i lov og forskrift
- Ulik kompetanse
- Ulik arbeidsgiver
- Opplæringsinstans VS. Helsetjeneste
- OT og helsesøster har dokumentasjonsplikt

