
 
Malangseidet skole – Sand skole – Malangen barnehage 

 
Vår dato:  16.januar 2015       Saksbehandler: YJ/  RAM/ AMA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse: Telefonr.: E-mailadr.:                     

    

Velkommen til informasjonsmøte!  
 

Det hender situasjoner blir vanskelig. Det hender man ikke klarer å 

se løsninger selv. Noen ganger byr livet på utfordringer det er lite 

hensiktsmessig å takle alene. Vi som arbeider tett på barn og unge 

og deres familier ser dette. Som foresatte er det vel lite som fortviler mer enn å se at ens eget barn 

har det vanskelig. Det kan dreie seg om mange ting, eksempelvis faglig utvikling, vennskap og 

relasjoner, helsemessige utfordringer, familiesituasjon.  

 

Balsfjord kommune har gjennom flere år hatt sterkt fokus på tverretatlig samarbeid om barn og 

unge. I den forbindelse er det etablert en tverrfaglig ressursgruppe med representanter fra 

legetjenesten, helsesøstertjenesten, «enhet psykisk helse, rus og rehabilitering, PPT, barnevern og 

politi. Sammen og hver for seg kan disse etatene tilby hjelp, støtte og veiledning når det røyner på.  

 

Men, det er bare det at når det er som tøffest, er det vanskelig å ha krefter til å finne ut hvor man 

kan henvende seg for å få hjelp. Å søke informasjon om dette i forkant er derfor lurt. Vår tydelige 

oppfordring er derfor at dere prioriterer å delta, for selv om situasjonen ikke er vanskelig akkurat nå, 

er det absolutt en god investering å delta på dette infomøtet. Det er en enkel måte å få kunnskap 

som gjør at din familie kan stå bedre rustet dersom dere en dag opplever en slik situasjon. 

 

Som de første i kommunen har Malangseidet skole, Sand skole og Malangen barnehage den glede å 

invitere foreldre og foresatte til informasjonsmøte med fagpersoner fra de ulike etater. Tverrfaglig 

ressursgruppe skal her gi informasjon om hva de kan tilby, hva som er deres ansvars-

/arbeidsområder. 

 

Dette har du ikke råd til å gå glipp av! 
 

STED: Miljøbygget Mestervik                                     

TID: torsdag 19.februar 2015 kl.1730 

 

Kafésalg. 

 

 

 

For Malangseidet skole, Sand skole og Malangen barnehage 

 

 

Yvonne Jakobsen   Roy-Arne Myhre   An-Magritt Asplund 

 


