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Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Meldal skal ha det beste oppvekstmiljø der 
barn og unge opplever mestring og utvikling 
som et fundament for voksenlivet
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Modellforsøket 
Inkludering på alvor









 Hvordan systematisere samarbeid med 
statlige aktører i modellen? 

 Hvordan gjennomføre nettverksmøter?
 Hvordan oppdatere oversikt over tilbud 

til barn og unge?
 Hvordan holde nettverket oppdatert på 

informasjon? 
 Hvordan danne et kunnskapsgrunnlag? 
 Hvordan skape handling? 
 Hvordan evaluere? 
 Hvordan beslutte nytt satsningsområde?
 Samarbeidsavtaler? 
 Undergrupper?



Årshjul Trygge Barn

Nettverkssamling – verksted
m/tiltaksutforming

Informasjonsskriv om 
nettverkssamling sendes ut

Sette datoer for neste års 
nettverkssamlinger

Åpent møte/foreldremøte 
m/foredragsholder

Informasjonsskriv om 
nettverkssamling sendes ut

Budsjett. Valgt tiltak inn i nytt 
handlingsprogram

Nettverkssamling – bli kjent, 
kunnskapspåfyll i tråd m/tema

Invitere foredragsholdere til 
nettverkssamling til sept/okt

Beslutte satsningsområde for 
kommende år

Oppfølging  kommunalsjefene

Beslutte satsningsområde for 
kommende år 

Invitere foredragsholdere til 
nettverkssamling til feb/mars

Oversikt av tilbud til barn og unge i 
Meldal

Kunnskapsgrunnlag

Vurdering av 
satsningsområde og  

mål



«Arbeidsmetodikken er 
ikke begrenset til spesifikke 
fag eller sektorer, men kan 
benyttes i sammenhenger 
hvor målet er å utvikle og 
forbedre praksis»







Sette datoer 

Hvem gjør hva / 

kjøreplaner







TEMAKVELD
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STORSAMLING





INFORMERE OM TRYGGE 
BARN OG INKLUDERING PÅ 
ALVOR





PLAN FOR 
INKLUDERING 
(BHG, SKOLE)
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 Jobbe videre med holdningsendringer 
angående barns stemme. PPT endret malene 
sine i høst/vinter

 Samling med barneombudet -
barnekonvensjonen som tema. 

 Foredrag om taushetsplikt for Trygge Barn 
nettverket. 

 Plan for foreldremøter i barnehage og skole 
som ivaretar at inkludering blir tema.

 Velkomstfaddere/velkomstdag.
 Bidra til at foreningsportalen blir mer kjent og 

tatt i bruk
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 mer kjent og tatt i bruk. 
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HVA BØR VÆRE HOVEDFOKUS FOR 
PROSJEKTET?  SKOLE
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NYTT 
GRUPPEMEDLEM
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ERFARINGSUTVEKSLING



FORTSETTELSE 
FØLGER




