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Oversikt over støttetjenester 

  

Brosjyren gir en beskrivelse av ulike tilgjengelige tjenester som 

arbeider med risikoutsatte barn og unge. Den er ment som en 

orientering og et oppslagsverk for ledere og ansatte i Oppvekst i 

Porsgrunn kommune som søker tverrfaglig samarbeid i ulike 

saker. 

Fra bekymring til handling! 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi16cC-4s7JAhXjKnIKHYOxDWkQjRwIBw&url=http://knutepunktsorlandet.no/nyheter/hovedsiden/gevinst-av-samarbeid.2085.aspx&psig=AFQjCNFw4Qy--D-5hn5y45l3kQ6yMk82dQ&ust=1449750188174200
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Innledning: 

Porsgrunn kommune skal arbeide tverrfaglig og systematisk med helhetlige tiltak for 

risikoutsatte barn og unge. For å få til dette må ansatte kjenne til tilgjengelige tjenester og 

vite når/på hvilken måte de kan søke råd, veiledning og samarbeid i konkrete saker. Som et 

utgangspunkt bør alle henvendelser ut av virksomheten gå via virksomhetsleder.  Vi minner 

samtidig om din individuelle plikt til å sende bekymringsmelding til barneverntjenesten ved 

kunnskap eller mistanke om vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt.  For god og ryddig 

saksgang følges systemmodell «Fra bekymring til handling».  For å sikre informasjonsflyt og 

for å hindre at taushetsplikten rammer et konstruktivt samarbeid, vektlegges tidlig 

foreldreinvolvering og aktivt bruk av samtykke.   

Hver enkelt sak vil være unik, og hvem som bør inngå i et tverrfaglig samarbeid vil variere. 

Denne oversikten skal være et hjelpemiddel for å bistå ledere og ansatte på all-arenaen i å 

søke råd, veiledning og samarbeid med de rette virksomheter/tjenester i den enkelte sak.  
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Barneverntjenesten 

Hvem er vi 

Barneverntjenestens formålsbestemmelse § 1-1 
- sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade 
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid 
- å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår 
 
Videre vil barneverntjenesten bidra til å gi det enkelte barn gode 
levevilkår og utviklingsmuligheter med råd, veiledning og 
hjelpetiltak. 

Målgruppe 
- Barn, unge og deres familier 
- Barnehager og skoler  

Hva kan vi tilby 

- Ulike tiltak for å bedre foreldres omsorgskompetanse 
og/eller tiltak rettet mot barn /unges atferd. 

- foreta undersøkelser 
- treffe vedtak etter loven 
- forberede saker for behandling i fylkesnemnda 
- Veiledning til og samarbeid med skoler og barnehager  

Kontakt 

Postadresse:Postboks 128, 3901 Porsgrunn 
Besøksadresse: Storgt. 147, 3. etg, Telefon: 35 54 73 98 
Fax: 35 55 93 50 
Epost: barneverntjenesten@porsgrunn.kommune.no 
 
Når barneverntjenesten mottar en bekymring, gjøres en vurdering 
om det er grunnlag for videre undersøkelse. Om meldingen 
vurderes som en akuttsak, behandles saken etter gjeldende rutine 
for akuttsaker. Offentlige melder skal levere en skriftlig melding. 
Private meldere oppfordres også til å melde skriftlig, men kan også 
melde muntlig over telefon eller ved oppmøte. 
 
Utover ordinær arbeidstid kan barnevernsvakta kontaktes på 
telefon 900 53 304.  

Hjemmeside 
https://www.porsgrunn.kommune.no/Kommunens-
organisasjon/oppvekst/Barnevern/  

 

 

 

 

 

mailto:barneverntjenesten@porsgrunn.kommune.no
https://www.porsgrunn.kommune.no/Kommunens-organisasjon/oppvekst/Barnevern/
https://www.porsgrunn.kommune.no/Kommunens-organisasjon/oppvekst/Barnevern/
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BUP Porsgrunn (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) 

Hvem er vi 
BUP Porsgrunn er en av fire barne- og ungdomspsykiatriske 
poliklinikker i Telemark. 

Målgruppe 

Barn og unge 0-18 år  

med psykiske vansker der hjelp fra helsestasjon, fastlege, PPT 
(Pedagogisk-psykologisk tjeneste) eller barnevern ikke strekker til.  

Felles for de som kommer til oss, er at de opplever følelsesmessige 
problemer som skaper vantrivsel og vanskeligheter i 
hverdagen.  Det kan handle om tristhet, angst, uro, 
konsentrasjonsvansker, sinne, tankeproblemer, ettervirkninger 
etter ubehagelige hendelser, vansker i forhold til kropp og mat, 
forstyrret søvn eller rusproblemer. Ofte oppleves vanskeligheter i 
forholdet til andre mennesker.   

Barnet/ ungdommen kan henvises til BUP fra lege eller 
barnevernet. 

Hva kan vi tilby 

I BUP jobber flere ulike faggrupper sammen om å gi et bredt tilbud 
som er tilpasset den enkelte. 

Der et poliklinisk tilbud ikke er tilstrekkelig, vil poliklinikken kunne 
henvise videre til Seksjon for 
familiebehandling, Ungdomspsykiatrisk senter (UPS) eller Seksjon 

for autismespekterforstyrrelser. 

Kontakt 

Telefon 35 00 28 59  

Epost barn@sthf.no  

Besøksadresse 

BUP Porsgrunn (poliklinikk)  

Aalsgt 41  

Porsgrunn  

 

Postadresse 

BUP Porsgrunn (poliklinikk)  

Sykehuset Telemark HF  

3710 Skien  

Hjemmeside 

http://www.sthf.no/omoss_/avdelinger_/bup-porsgrunn-barne--
og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk_ 
 
 
 

http://www.sthf.no/omoss_/avdelinger_/familiebehandling---seksjon_/Sider/enhet.aspx
http://www.sthf.no/omoss_/avdelinger_/familiebehandling---seksjon_/Sider/enhet.aspx
http://www.sthf.no/omoss_/avdelinger_/ungdomspsykiatrisk-senter-ups_/Sider/enhet.aspx
http://www.sthf.no/omoss_/avdelinger_/autismespekterforstyrrelser---seksjon_
http://www.sthf.no/omoss_/avdelinger_/autismespekterforstyrrelser---seksjon_
mailto:barn@sthf.no
http://www.sthf.no/omoss_/avdelinger_/bup-porsgrunn-barne--og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk_
http://www.sthf.no/omoss_/avdelinger_/bup-porsgrunn-barne--og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk_
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Ergo- og fysioterapitjenesten 

Hvem er vi 

Ergo- og fysioterapitjenesten er underlagt Lov om Helsetjeneste i 

kommunen. 

Våre tjenester blir gitt etter henvisning fra bl. a leger, helsesøstre, 

pedagoger og andre samarbeidspartnere. Tjenestene tildeles etter 

vurdering av henviste bruker. 

Målgruppe 

Barn 0-18 år 

- Alle barn 0-18 år med behov for ergo- og fysioterapi som 

oppholder seg i kommunen; barn som oppholder seg 

hjemme, i barnehager, i skoler og i avlastningsbolig. 

Hva kan vi tilby 

Barn 0-18 år 

- Individuell oppfølging/trening/behandling/ADL-trening. 

- Gruppebehandling i gymsal for førskolebarn og småtrinnet. 

- Oppstart av grupper rundt enkeltbarn i barnehager og 

skoler med assistent/spesialpedagog eller andre. 

- Bassenggruppe for førskolebarn, bassenggruppe for 

skolebarn. 

- Motorisk kartlegging og testing. 

- Tilrettelegging på ulike arenaer barnet befinner seg på. 

- Veiledning ift. bruk av Sansesenteret.  

- Deltakelse i plan- og gjennomføring ved universell utforming 

av bygg. 

- Årlig kurs for pedagoger, assistenter og andre interesserte i 

Skrivedans. 

- God skolestart. 

- Lavterskel fysioterapi på helsestasjon. 

- Lavterskel fysioterapi  i ungdomsskoler.  

- Aktiv skole  

- Samarbeid med foresatte, barnehage, skole, PPT, 2. 

linjetjenesten og andre aktuelle instanser.  

Kontakt 

Besøksadresse: Borgehaven 1, 3911 Porsgrunn kommune 

Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn 

Telefon teamleder: 35 56 24 18/ 97 53 28 29. 

Telefon virksomhetsleder: 35 54 71 94. 
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Familiesenteret i Porsgrunn kommune 

Hvem er vi 

Familiesenteret er en forpliktende samarbeidsavtale mellom fire 
virksomheter i Porsgrunn kommune – Familiehelsetjenester, 
Barneverntjenester, PP-Tjenester og Saturnveien Bo- og 
avlastningssenter.  
Denne avtalen innebærer at de fire virksomhetene formelt 
samarbeider om ikke-lovpålagte lavterskeltilbud til barn, unge og 
foreldre samt gravide i Porsgrunn. Dette gjelder tjenester som 
kommunen er pålagt å tilby sine innbyggere, men som ikke er 
nedfelt i lovverk. 
 
I praksis knytter samarbeidet seg til to områder; 
1) Ulike fagpersoner fra virksomhetene bruker av sin avsatte 
arbeidstid for å drive tiltak i Familiesenteret. Omfang og varighet 
varierer etter hvor mye kapasitet virksomhetene kan avse, og av 
tiltaket som tilbys. 
2) Økt fokus på kommunikasjon på tvers av virksomheter og 
økonomisk samarbeid, der alle virksomhetene bidrar likt i forhold 
til f.eks felles fagdager for de ansatte etc. 
 
Ansvaret for Familiesenterets tiltak (utarbeiding og drift), samt 
målsetning og evaluering, innehas av Familiesenterets koordinator. 
 
Familiesenteret drives av en Koordineringsgruppe som består av 
virksomhetslederne i de fire virksomhetene samt koordinator for 
Familiesenteret 
 

Hjemmeside 

https://www.porsgrunn.kommune.no/Kommunens-

organisasjon/Helse-og-omsorg/Familiehelsetjenester-/Fysio--og-

ergoterapitjenester-for-barn-og-unge/ 

Oppmelding 

Barn 0-6 år henvises fra helsestasjonen og fra lege på HELFO-

skjema.  

Barn 0-18 år som henvises fra andre henvisere, som foresatte, 

pedagoger, PPT, mfl. benytter oppdaterte skjema som ligger på 

hjemmesiden.  

https://www.porsgrunn.kommune.no/Kommunens-organisasjon/Helse-og-omsorg/Familiehelsetjenester-/Fysio--og-ergoterapitjenester-for-barn-og-unge/
https://www.porsgrunn.kommune.no/Kommunens-organisasjon/Helse-og-omsorg/Familiehelsetjenester-/Fysio--og-ergoterapitjenester-for-barn-og-unge/
https://www.porsgrunn.kommune.no/Kommunens-organisasjon/Helse-og-omsorg/Familiehelsetjenester-/Fysio--og-ergoterapitjenester-for-barn-og-unge/
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Familiesenteret i Porsgrunn kommune 

Målgruppe 

- Gravide (m partner) 
- Barn og unge mellom 0-20 år 
- Foreldre 
 

Våre tiltak 

 Familieveiviseren. 
Er et tverrfaglig team der foreldre kan få hjelpe til kartlegge 
familiens utfordringer, samt finne ut hvor man kan få hjelp 
til disse vanskene. Målet er å finne riktig hjelp så tidlig som 
mulig. Teamet består av helsesøster, familieterapeut, 
spesialpedagog og sosialkonsulent. Metodikk er 
reflekterende team. 
Andre hjelpeinstanser kan også delta etter foreldres ønske 
og samtykke.  
Annenhver torsdag (lik uke) kl. 12-16. 

 
 
 
 
 

 Foreldreveiledning. 
Et tilbud til foreldre med barn i alderen 0-12 år. Tilbyr 
veiledning til foreldre som opplever utfordringer i forhold til 
samspill med barnet og oppdragelse. Det veiledes ut fra 4 
ulike program (De utrolige årene, PMT-O, Marte Meo og 
COS-P).  
Hvilke program som er aktuelt velges ut fra familiens 
utfordringer og behov. Det tas utgangspunkt i foreldrenes 
og barnets positive sider, og at foreldre er barnets viktigste 
læremestre og støttespillere. Veiledning gis både invididuelt 
og i gruppe, av 6 erfarne foreldreveiledere. 
Individuelt – Tirsdager, Gruppe – onsdager (2 grupper i 
året). 

 
 Psykisk helseteam. 

Et tilbud til barn og unge 0-19, samt gravide. Teamet består 
av familieterapeut, psykolog og klinisk pedagog og tilbyr 
kartlegging av vansker (omfang , alvorlighetsgrad), 
korttidsbehandling (inntil 5 samtaler) og råd og veiledning til 
familier og andre fagpersoner. 
Det tilbys også undervisning, opplysnings- og 
informasjonsarbeid til aktuelle virksomheter i kommunen. 
Onsdager.  

 
 Fødsels- og foreldreforberedende kurs. 

Et tilbud til alle som skal bli foreldre. Kurset holdes av 
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Familiesenteret i Porsgrunn kommune 

jordmor, psykolog, fysioterapeut og parterapeut og er et 
åpent tilbud i svangerskapet. Aktuelle temaer er 
svangerskap og fødsel, barseltid, det å bli foreldre, mors 
helse, endringer i samlivet og fysisk aktivitet under og etter 
svangerskapet.  
Kurset går over 3 ganger, onsdager 16-18.  

 
 Mestringskontakt. 

Et tilbud til ungdom 12-17 år som opplever ensomhet og 
synes det er vanskelig å delta på aktiviteter utenom skole.  
Mestringskontakten går aktivt inn i dialog med ungdommen 
og foreldre, og hjelper til å finne frem til interesser og 
aktiviteter ungdommen har lyst til å holde på med. Videre 
hjelpes ungdommen med å komme i gang med aktiviteten 
og man jobber med hva som hindrer deltakelse. Målet er å 
skape økt aktivitet og trivsel, og minske ensomhet og 
passivitet.  
Ettermiddager etter avtale. 

 
 Gruppe for barn i to hjem. 

En aktivitetsgruppe for barn 9-12 år. Et sted å møte andre 
barn i samme livssituasjon. Fokus på å ha det fint sammen, 
mestring og dele det man ønsker i trygge rammer. 
Gruppen får over 6 ganger (mandager) og drives av to 
erfarne gruppeledere.  
Det er oppstart høst og vår og det er rullerende påmelding 
hele året. 

 
 

 Gruppe for barn med foreldre som er psykisk syke og/eller 
rusproblematikk - SMIL 
En aktivitetsgruppe for barn 9-12 år. Et sted å møte andre 
barn i samme livssituasjon. Fokus på å ha det fint sammen, 
mestring og dele det man ønsker i trygge rammer. 
Gruppen får over 11 ganger (tirsdager) og drives av to 
erfarne gruppeledere.  
Det er oppstart høst og vår og det er rullerende påmelding 
hele året. 

 

Kontakt 
Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn 
Besøksadresse: Rådhusgata 5   Telefon: 35 54 73 45 
 

Hjemmeside 
https://www.porsgrunn.kommune.no/Kommunens-
organisasjon/Helse-og-omsorg/Familiehelsetjenester-
/Familiesenteret/ 

https://www.porsgrunn.kommune.no/Kommunens-organisasjon/Helse-og-omsorg/Familiehelsetjenester-/Familiesenteret/
https://www.porsgrunn.kommune.no/Kommunens-organisasjon/Helse-og-omsorg/Familiehelsetjenester-/Familiesenteret/
https://www.porsgrunn.kommune.no/Kommunens-organisasjon/Helse-og-omsorg/Familiehelsetjenester-/Familiesenteret/
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Familiesenteret i Porsgrunn kommune 

Meldingsskjema 

1. Interne meldingsskjema via fagpersoner tilknyttet 
Familiesenterets virksomheter. 

2. Direkte kontakt med det aktuelle tiltakets kontaktperson ved å 
ringe Porsgrunn Helsestasjon. 

 

Helsestasjon for Ungdom - Rusfri Ungdom 

Hvem er vi 

 

Helsestasjon for ungdom er et lavterskeltilbud til ungdom i 

Porsgrunn kommune 

Her jobber helsesøstre, jordmor og lege  

 

Målgruppe 

 
Unge opptil 25 år 

Hva kan vi tilby 

 
Samtaler i forhold til fysisk og psykisk helse som for eksempel: 
Trivsel, spiseproblemer, venner, familie, seksuelle overgrep, skole, 
rus m.m. 
 

 Veiledning om seksualitet, prevensjon, graviditet og abort 

 Graviditetstester 

 Resept på hormonell prevensjon 

 Nødprevensjon 

 Forebygging, testing og behandling av kjønnssykdommer 

 Rustesting/ oppfølging av ruskontrakter 

 
Tilbudet er GRATIS og det er ingen timebestilling 

Kontakt 

Helsestasjon for Ungdom har åpent:  

Mandag kl 15:00-18:00 (lege kl 15:00-16:30) 

Torsdag kl 12:00-15:30 

Besøksadresse:  
Rådhusgata 5, Sentrum helsestasjon. 
Tlf: 35 54 73 45 

Postadresse:  

Postboks 128, 3901 Porsgrunn 

Facebook: «Helsestasjon for ungdom Porsgrunn» 
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Helsestasjon for Ungdom - Rusfri Ungdom 

Hjemmeside 

 

https://www.porsgrunn.kommune.no/Kommunens-

organisasjon/Helse-og-omsorg/Familiehelsetjenester-

/Helsestasjon-for-ungdom/ 

 

 

KO-team i grunnskolen 

Hvem er vi 

Den enkelte skoles sammensatte team for tverrfaglig drøfting av 
elevsaker på individ og systemnivå. 
 
Deltakere: 
 

 Virksomhetsleder/assisterende rektor 

 PPT v/ kontaktperson 

 Skolehelsetjenesten v/ helsesøster 

 Spesialpedagogisk-leder på skolen 

 Sosiallærer/Miljølærer (dersom skolen har det) 

 Rådgiver (u.trinnet) 

 Andre kan inviteres ved behov (teamledere, lærere, foreldre 
eller andre instanser) 

 

Målgruppe 
- Enkeltelever, elevgrupper og foresatte 
- Skolenes personale 

 

Hva kan vi tilby 

- Være et ledd i kvalitetssikringen av elevenes faglige- og 
sosiale tilbud i grunnskolen. 

- Styrke det system-rettede arbeidet. 
- Bedre samordning av pedagogiske-, psykososiale- og 

helsemessige tiltak for enkeltelever og elevgrupper på 
skolen. 

- Sikre et godt førtilmeldingsarbeid, og vurdere bistand fra 
eksterne fagmiljøer. 
 
Saker som angår enkeltelever drøftes kun ved samtykke fra 
foresatte. 
 

Kontakt Virksomhetsleder ved den enkelte skole 

Hjemmeside  

 

https://www.porsgrunn.kommune.no/Kommunens-organisasjon/Helse-og-omsorg/Familiehelsetjenester-/Helsestasjon-for-ungdom/
https://www.porsgrunn.kommune.no/Kommunens-organisasjon/Helse-og-omsorg/Familiehelsetjenester-/Helsestasjon-for-ungdom/
https://www.porsgrunn.kommune.no/Kommunens-organisasjon/Helse-og-omsorg/Familiehelsetjenester-/Helsestasjon-for-ungdom/
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 Kultur / Lundedalen Fritidssenter 

Hvem er vi 

- Vi er en personalgruppe som er tilstede for barn og unge, 
organisasjoner og skole i nærmiljøet. 

FOR: 

- å skape trygge positive møtesteder hvor rasistiske og 
fordømmende holdninger ikke er velkomne. 

- å legge stor vekt på ungdoms deltakelse og medvirkning i 
utforming og utvikling av tilbudene. Vi skal lytte til og ta 
dine innspill som bruker på alvor. 

- å være positive samarbeidspartnere for lag og foreninger og 
andre viktige nærmiljøaktører. 

- å være kreative plattformer for utvikling av spennende 
aktivitet og arrangementer. 

- å se løsninger og ikke problemer 
- å legge stor vekt på å være fleksibel, positiv og at vi handler 

raskt når det er nødvendig. 
- å tilby både profesjonelle og amatører spille- og 

øvingsmuligheter 

- å møte positive og blide ansatte som har fokus på samarbeid 
og service. 

Målgruppe 
 
Vår hovedmålgruppe er ungdom. Fra 8 trinn t.o.m 17 år. 

Hva kan vi tilby 

Lundedalen Fritidssenter kan tilby disse tjenestene: 

- En arena hvor ungdom kan spille i band, møte venner, synge, 
spille biljard, bordtennis, klatre, danse, arrangere konserter og 
diskotek, dataparty, klassefest, arrangere møter, lage plakater, 
trykke opp løpesedler, surfe gratis på internett eller bare slappe av. 
Mulighetene er mange. 

- Vi har møtelokaler, øvingsrom, teknisk utstyr  

- Vi har også en TRIAL klubb og et skateanlegg 

Kontakt 

Leder: May Britt Engh 
Postadresse: Industriveien 4, 3940 Porsgrunn 
Besøksadresse: Industriveien 4, 3940 Porsgrunn kommune 
Telefon: 35 54 92 26 

Hjemmeside  
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Virksomhet for KULTUR / Stridsklev fritidssenter 

Hvem er vi 

- Vi er en personalgruppe som er tilstede for barn og unge, 
organisasjoner og skole i nærmiljøet på Stridsklev. 

FOR: 

- å skape trygge positive møtesteder hvor rasistiske og 
fordømmende holdninger ikke er velkomne. 

- å legge stor vekt på ungdoms deltakelse og medvirkning i 
utforming og utvikling av tilbudene. Vi skal lytte til og ta dine 
innspill som bruker på alvor. 

- å være positive samarbeidspartnere for lag og foreninger og andre 
viktige nærmiljøaktører. 

- å være kreative plattformer for utvikling av spennende aktivitet og 
arrangementer. 

- å se løsninger og ikke problemer 

- å legge stor vekt på å være fleksibel, positiv og at vi handler raskt 
når det er nødvendig. 

- å tilby både profesjonelle og amatører spille-og øvingsmuligheter 

- å møte positive og blide ansatte som har fokus på samarbeid og 
service. 

Målgruppe 
 
Vår hovedmålgruppe er ungdom. Fra 8 trinn t.o.m 17 år. 

Hva kan vi tilby 

Stridsklev Fritidssenter kan tilby disse tjenestene: 

- En arena hvor ungdom kan møte venner, synge, spille 
biljard, bordtennis, brettspill o.l, Tv spill, danse, arrangere 
diskotek, oppleve kjente artister, lage utstilling og 
dataparty, klassefest,ball, arrangere møter, surfe gratis på 
internett eller bare slappe av. 

- Vi har møtelokaler, leier ut til 
barnebursdager,dåp,konfirmasjon  

Kontakt 
Postadresse: Stridsklevring 116, 3929 Porsgrunn 
Besøksadresse: Stridsklevring 116, 3929 Porsgrunn kommune 
Telefon: 91 84 30 18 

Hjemmeside Under arbeid. 
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Kultur/fritid- Meierigården Ungdomskulturhus.  

Hvem er vi 

 
Meierigården Ungdomskulturhus (MG) er Porsgrunn kommunes nye 
kulturarena for ungdom i sentrumsregionen. Her er det kommunalt 
ansatte, frivillige- enkeltpersoner, lag og foreninger, lærling og 
utplasserte fra skole og forskjellig type arbeidstrening.  
 
Vi samarbeidet tett med Kulturskolen som blant annet har sin 
rytmiske avdeling på Mg samt ungdomskolene på Vestsiden og 
kjølnes 
Porsgrunn videregående skole er og en samarbeidspartner som nok 
innehar elever som er nærmest mest i målgruppen på huset. 
 
Vi jobber for:  
- å skape trygge positive møtesteder hvor rasistiske og 
fordømmende holdninger ikke er velkomne. 
- å legge stor vekt på ungdoms deltakelse og medvirkning i 
utforming og utvikling av tilbudene. Vi skal lytte til og ta dine 
innspill som bruker på alvor. 
- å være positive samarbeidspartnere for lag og foreninger og andre 
viktige nærmiljøaktører. 
- å være kreative plattformer for utvikling av spennende aktivitet og 
arrangementer. 
- å se løsninger og ikke problemer 
- å legge stor vekt på å være fleksibel, positiv og at vi handler raskt 
når det er nødvendig. 
- å tilby både profesjonelle og amatører spille-og øvingsmuligheter 
- å møte positive og blide ansatte som har fokus på samarbeid og 
service. 
- å være et møtested der ungdommer har ro og mulighet til å være 
seg selv uten dagens jag og mas.  
 

Målgruppe 
Meierigården ungdomskulturhus har målgruppe ungdom fra 15-25 
år. Brukerne spenner fra 8-99 år.  

Hva kan vi tilby 

. •Tre fullt utstyrte musikkøvingsrom 
•Storsal med black box for dansetrening, konserter og diskotek, 
film, konferranser, dataparty, øving til scenisk fremtreden, med 
mer.  
•Møterom av forskjellig størrelse og med forskjellig utstyr.  
Gamingrom, med biljard, Fuzzballspill, diverse spillkonsoller. 
•Chillout – sone 
•Multimediarom med Mac’er, prosjektor og lerret for deg som vil 
drive med foto, film eller design.  
•Utlån av kassegitarer og elbass/gitar med forsterker 
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Kultur/fritid- Meierigården Ungdomskulturhus.  

Vi arrangerer blant annet: 
•Åpen scene 
•LAN 
•Konserter 
•Klassetreff for skolene 
•Kurs og workshops 
•Diskotek 
•Jam-session 
•Gratis utlån til foreninger, interesseorganisasjoner, politiske 
ungdomsparti  samt all annen ungdomsaktivitet som ikke er 
organisert.  

Kontakt 
Besøksadresse: Storgata 115, 3921 Porsgrunn   
Telefon: 409 18 005 

Hjemmeside 
FB 

 

www.meierigarden.no  
Facebook:  https://www.facebook.com/meierigarden/timeline 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meierigarden.no/
https://www.facebook.com/meierigarden/timeline
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NAV Porsgrunn 
 

Hvem er vi 

  

NAV (arbeids- & velferdsforvaltning) er et partnerskap mellom stat 
og den enkelte kommune. NAV har ansvaret for å gjennomføre 
arbeidsmarkeds-, sosial, trygde- og pensjonspolitikk i Norge. NAV 
forvalterarbeidsmarkedsloven, folketrygdloven, arbeids- og 
velferdsforvaltningsloven (NAV-loven) og lov om sosiale tjenester i 
NAV. 
I Porsgrunn forvalter også NAV Introduksjonsloven 
(i forbindelse med bosetting og opplæring av voksne flyktninger) 

 

Målgruppe 

 
Brukere fra 16 år og oppover som trenger tjenester fra NAV, f eks 
arbeid, oppfølging, tiltak, midlertidig bolig, stønad etc. 
 

Hva kan vi tilby 

 

 NAV har eget Ungdomsteam for brukere 16 – 24 år 

 NAV koordinerer et Henvisningsteam, som samarbeider om 
tjenester til ungdom med sammensatte utfordringer 

 NAV har en egen saksbehandler på Skogmo VGS. 

 NAV kan bidra med informasjon og veiledning om 
arbeidsmarkedet og utdanningsløp 

 

Kontakt 

 
NAV Porsgrunn, Kammerherreløkka 2, 3915 Porsgrunn 
Telefon 55 55 33 33 
E-post: nav.porsgrunn@nav.no 
 

Hjemmeside 
 
www.nav.no  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:nav.porsgrunn@nav.no
http://www.nav.no/
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Pedagogisk-Psykologiske tjenester (PPT) 

Hvem er vi 

 
Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT) er en lovpålagt kommunal 
tjeneste, som er hjemlet i Opplæringsloven (§5-6).  
 
Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT) er Porsgrunn kommunes 
rådgivende og sakkyndige instans og skal bidrar til at barn, unge og 
voksne med særskilte behov sikres gode opplærings- og 
utviklingsmuligheter. 
 
Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT) bistår skoler og 
barnehager med kompetanse- og organisasjonsutvikling, vi utreder 
og gir sakkyndige vurdering av behov for spesialundervisning og 
spesialpedagogisk hjelp og organiserer spesialpedagogisk hjelp til 
barn før opplæringspliktig alder i private og kommunale 
barnehager. 
 
PP-tjenesten i Porsgrunn arbeider systematisk for å svare på 
forventningene som presenteres i sentrale lover og forskrifter, samt 
kommunale planer. Forventningene handler blant annet om at PP-
tjenesten skal være lett tilgjengelig, være faglig kompetent og bidra 
til helhet og sammenheng.  
 
En del av PP-tjenester sin virksomhet er knyttet til tiltak ved 
Familiesenteret i kommunen. 
 

Målgruppe 
Målgruppen er barn, unge, voksne med opplæringsbehov, 
foresatte, barnehager og skoler. 

Hva kan vi tilby 

 

 Kompetanseutvikling i barnehager og skoler i deres arbeid med 
å sikre at alle barn og unge med behov for særskilt hjelp og 
støtte får ta del i gode utviklings- og læringsprosesser. 

 Veiledning og opplæring til foreldre, ansatte i barnehage, skole 
og voksenopplæring  

 Spesialpedagogisk hjelp 
 Logopedisk hjelp 
 Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp / 

spesialundervisning i barnehage, skole og voksenopplæring. 
 Viderehenvisning til Statped, direkte til Barne- og 

ungdomspsykiatrisk seksjon (BUP) og Habiliteringstjenesten for 
barn og unge (HABU). 

 Sakkyndig vurdering av framskutt og utsatt skolestart 
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Pedagogisk-Psykologiske tjenester (PPT) 

Kontakt 

 
Tilmelding til PP-tjenester fra barnehage/skole/helsestasjon krever 
samtykke fra foresatte/elev. Foresatte og elev over 15 år kan også 
ta direkte kontakt  
Kommunalsjefsområde: Oppvekst 
Pedagogisk- Psykologiske tjenester (PP-tjenester) 
 
Besøksadresse:  
Storgata 147, 4. etg. 
3915 Porsgrunn 
 
Postadresse:  
Postboks 128, 3901 Porsgrunn 
 
Tlf. 35 54 72 40.  Telefontid 08.00- 16.00 (15. mai – 31. aug. 08.00-
15.00). 
epost: pptjenesten@porsgrunn.kommune.no 
 
Hjemmesiden: www.porsgrunn.kommune.no/pp-tjenester  
 

Veileder 

http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-
fulltekst/Spesialundervisning/  
 
http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-
fulltekst/Spesialpedagogisk-hjelp/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pptjenesten@porsgrunn.kommune.no
http://www.porsgrunn.kommune.no/pp-tjenester
http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialundervisning/
http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialundervisning/
http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialpedagogisk-hjelp/
http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialpedagogisk-hjelp/
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SLT Porsgrunn kommune 

Hvem er vi 

Rus – og kriminalitetsforebyggende koordinator i Porsgrunn 
kommune. 
SLT har et hovedansvar for å koordinere tverrfaglige tiltak som skal 
forebygge, avdekke og begrense risikofaktorer knyttet til rus – og 
kriminalitet. 

Målgruppe 

- Ansatte som på ulike måter arbeider med forebygging  
- Foreldre 
- Ungdom 
- Frivillige lag og organisasjoner 
- Andre 

Hva kan vi tilby 

- Informasjon om ulike rus – og krim.forebyggende tiltak og 
tilbud til unge i Porsgrunn kommune. 
Opprettelse av nye tiltak ut fra behov og ressurser 

- SLT-nettverk i ungdomsskolekretser og videregående skole.  
- Interkommunale tiltak for målgruppen 
- Kurs og konferanser innenfor temaet 
- Foredrag/ informasjon om temaet i foreldremøter, 

personalmøter, elevgrupper eller andre grupper. 
- Råd og veiledning 
 

Kontakt 

SLT-koordinator: Cato Knudsen 
Mail:cato.knudsen@porsgrunn.kommune.no 
Telefon: 917 52 333/35547369 
Besøksadresse: Storgata 147, 3 etg 
Postadresse: Porsgrunn kommune v/ Cato Knudsen, Postboks 128, 
3901 Porsgrunn 

Hjemmeside https://www.porsgrunn.kommune.no/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.porsgrunn.kommune.no/
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Spesialavdelingene  

Hvem er vi 

Porsgrunn kommune har følgende spesialavdelinger: 

 Regnbuen 

 Marihøna 

 Lille-Borge 

 Avdeling Sør 

 Bovis 

Målgruppe 

Barn i alder 0-16 som ikke kan få et tilfredstillende utbytte av 
ordinær skolegang 
 
Det er de foresatte som i samråd med virksomhetsleder på 
nærskolen søker inntak på spesialavdelingene. Opptaksnemnda 
vurderer søknadene i desember hvert år.Søknadsskjema ligger i KSS 
under Spesialavdelingene  
 

Hva kan vi tilby 

Marihøna er en spesialavdeling for barn med store og ulike 
hjelpebehov i Porsgrunn kommune i alderen 0-6 år. Vi ligger i 
samme bygg som Regnbuen som er spesialavdeling for skole (0-16 
år), og vi tilhører Heistad skole. 

 Lilleborge er en kommunal spesialavdeling for barn med autisme 
og tilhører Borge skole. Avdelingen har plass til 5 elever. Elevene 
kommer fra hele kommunen. Elevene på Lilleborge har individuelle 
og tilpassede opplæringstilbud 

Avdeling Sør er en kommunal avdeling for autister på 
ungdomstrinnet og tilhører Vestsiden skole.  
 
BOVIS (barn og voksne i samspill) er en avdeling for psykisk 
utviklingshemmede elever fra 1.-10.trinn i Porsgrunn kommune og 
tilhører Stridsklev skole. 

Kontakt 
 
Kontaktpersoner er virksomhetsleder på skolene der avdelingene 
har tilhørighet. 

Hjemmeside 
 
www.porsgrunn.kommune.no  
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Interkommunale tjenester 

 

Tjenestekontoret 

Hvem er vi 

Tjenestekontoret behandler søknader om helse - og 
omsorgstjenester til innbyggere i alle aldre i Porsgrunn kommune, 
og fatter vedtak etter forvaltningslovens bestemmelser.   
 
Kontoret hjelper til med kartlegging av behov for den enkelte 
bruker, og bistår med søknader, rådgivning og samordning av 
tjenester. Det oppnevnes en saksbehandler og det avtales som 
regel et hjemmebesøk. 
 
Tjenestekontoret er koordinerende enhet for habilitering, 
rehabilitering, individuell plan og koordinator. 
 
Tjenestekontoret er organisert i kommunalområde Helse og 
velferd. 
 
 

Målgruppe 
Alle innbyggere i Porsgrunn kommune med behov for helse – og 
omsorgstjenester 
 

Hva kan vi tilby 

Tjenestekontoret behandler søknader om følgende tjenester for 
barn, unge og deres familier  

- Avlastning i institusjon/privat avlastning 
- SAMBA/ rehabilitering og habilitering i institusjon 
- Støttekontakt 
- Omsorgslønn 
- Hjemmesykepleie 
- Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 
- Individuell plan/koordinator 

 

Kontakt 

Postadresse: Porsgrunn Kommune, Tjenestekontoret, postboks 
128, 3901 Porsgrunn 
Besøksadresse: Tjenestekontoret, Storgata 153,2 etg. 
Telefon: 35 54 73 30 
E-post: tjenestekontoret@porsgrunn.kommune.no 
               koordinerende.enhet@Porsgrunn.kommune.no 
 
 

Hjemmeside 
https://www.porsgrunn.kommune.no/Kommunens-
organisasjon/Helse-og-omsorg/Tjenestekontoret/ 
 

mailto:tjenestekontoret@porsgrunn.kommune.no
https://www.porsgrunn.kommune.no/Kommunens-organisasjon/Helse-og-omsorg/Tjenestekontoret/
https://www.porsgrunn.kommune.no/Kommunens-organisasjon/Helse-og-omsorg/Tjenestekontoret/
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Barnehuset 
 

Hvem er vi 

Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært 
utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep og det 
foreligger en politianmeldelse. Statens Barnehus gir også råd og 
veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme 
saker som er uavklarte. 

Målgruppe 

Barnehusene er opprettet av regjeringen og skal forholde seg til 
barn, unge og psykisk utviklingshemmede hvor det er mistanke om 
at de kan ha vært utsatt for: 

 seksuelle overgrep 
 vold 
 barnemishandling 
 kjønnslemlestelse 
 barn som har vært vitne til vold 

Hva kan vi tilby 

Barnehusene legger til rette for dommeravhør og medisinsk 
undersøkelse i barnevennlige omgivelser, har spisskompetanse på 
seksuelle overgrep, vold og vitne til vold i nære relasjoner. De tilbyr 
rådgiving og konsultasjon, står for koordinering av samrådsmøter 
mellom involverte instanser, gir støtte og veiledning til barn og 
pårørende og tilbyr korttidsterapi. 

Oppfølging og behandling 
Ansatte har mye kompetanse og erfaring innen psykisk helse og 
barnevern. Vi tilbyr støtte til barn og foresatte/følgeperson 
underveis og i etterkant av dommeravhør. Vi kan vurdere behov for 
og tilby oppfølging eller behandling. Samarbeid med eller hjelp til å 
kontakte andre instanser tilbys når aktuelt. 
 
Råd og veiledning 
Alle Statens Barnehus tilbyr råd og veiledning ved mistanke om vold 
eller seksuelle overgrep. Det kan variere hvordan dette tilbudet er 
utformet. Noen har egne konsultasjonsteam, andre tilbyr 
fortrinnsvis råd og veiledning anonymt per telefon. 
 
Utadrettet virksomhet 
Barnehuset arbeider for å formidle kunnskap innen feltet, fremme 
samarbeid med andre instanser og styrke barns rettssikkerhet. 
Deltakelse i ulike fora, undervisning og møtevirksomhet er en del av 
våre oppgaver. 

Kontakt 
Barnehuset i Sandefjord  
Telefon: 116 111 

Hjemmeside http://www.statensbarnehus.no/  

http://www.statensbarnehus.no/
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Konfliktrådet i Telemark 

Hvem er vi 

Telemark har meglere spredt rundt om i hele fylket. Meglingsmøtet 
blir holdt i nærmiljøet. Våre meglere er ikke dommere. Vår jobb er 
å hjelpe partene slik at de i felleskap kommer fram til en avtale 
begge partene er fornøyd med. Megling i konfliktråd koster 
ingenting. I mer enn 90 % av sakene som går til megling, inngås 
avtale.  

Meglere er legmenn som oppnevnes i verv for fire år av gangen. De 
gjennomgår obligatorisk grunnopplæring og deltar på 
meglersamlinger. 
 

Målgruppe 
Alle kan ta uforpliktende kontakt med konfliktrådet for 
informasjon, råd eller veiledning om en aktuell sak. Har du 
spørsmål eller trenger råd? Konfliktrådet har taushetsplikt. 

Hva kan vi tilby 

Er du part i en straffesak og ønsker megling i Konfliktrådet, kan du 
be politiet vurdere om saken egner seg til dette. Dette bør du ta 
opp så tidlig som mulig for eksempel når du møter til avhør eller 
ved anmeldelse. Du vil da bli spurt om du samtykker til 
konfliktrådsbehandling 

Kontakt 

Besøksadresse: Myren 7, 3718 Skien 
Postadresse: Postboks 47, 3701 Skien 
Telefon: 22 03 26 22 
E-post: telemark@konfliktraadet.no 

Hjemmeside 
http://www.konfliktraadet.no/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konfliktraadet.no/
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Krisesenteret i Telemark 

Hvem er vi 

 

Åpent krisesenter for alle kommuner i Telemark, med Skien som 
vertskommune.  

Målgruppe 

 

Menn, kvinner og barn utsatt for vold, eller trusler om vold, i nære 
relasjoner. Mennesker utsatt for tvangsekteskap, omskjæring, 
menneskehandel, seksuelle overgrep og æresrelatert vold. 

Hva kan vi tilby 

 
Vi tilbyr reetableringer, rådgivning, et trygt midlertidig botilbud, 
dagsamtaler, rådgivning, døgnkontinuerlig telefon, 
døgnkontinuerlig tilbud. Tilbudet skal gi brukerne støtte, 
rettledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av 
tjenesteapparatet. Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn er 
fysisk atskilte. Samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og 
andre deler av tjenesteapparatet i kommunen.  
 

Kontakt 

 

Besøksadresse: Skotfossvegen 39, 3720 Skien, Telefon: 35 50 38 00 
Enkeltpersoner kan henvende seg direkte til Krisesenteret uten 
timeavtale. 

Hjemmeside 

  

www.krisesenteretitelemark.no  

 

 

Overgrepsmottaket i Telemark 

Hvem er vi 

Interkommunalt samarbeid i Telemark med Skien som 
vertskommune. Administrert fra Skien interkommunale legevakt.  
Består av et team med spesialopplærte leger og sykepleiere 

Målgruppe Gratis tilbud til alle som har vært utsatt for et seksuelt overgrep 

Hva kan vi tilby 
Teamet tilbyr medisinsk hjelp, medisinsk sporsikring og psykososial 
bistand. Teamet rykker ut på kort varsel 

Kontakt 

Besøksadresse: Ulefossveien 55, 3710 Skien 

Ring Skien interkommunale legevakt, Telefon: 35 00 25 00. Kontakt 
formidles direkte til vakttelefonen i overgrepsmottaket. 

   

http://www.krisesenteretitelemark.no/
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Samba 

Hvem er vi 

SAMBA er en institusjon for barn med omfattende skader eller 
funksjonshemminger som trenger habiliterings- eller særlig 
tilrettelagte avlastningsopphold.  
SAMBA er en institusjon med et heldøgnstilbud til barn fra 0-18 år. 
SAMBA vil være en trygghetspost for både barn og foreldre. 

Målgruppe 

- Premature og nyfødte barn med ulike utfordringer, skader 
eller sykdom.  

- Barn med ernæringsproblematikk, barn som har vanskelig 
for å ta til seg næring eller har vanskelig med å holde på 
maten og har mye oppkast.  

- Barn med søvnproblematikk. Barn som har vanskelig med 
innsovning og har mange oppvåkninger i løpet av natten.  

- Barn som har fått PEG. (Pertukan endoskopisk gastrostomi)  
- Rehabilitering av barn som har vært gjennom en operasjon, 

som for eksempel barn med CP som har vært gjennom en 
multilevel operasjon.  

- Barn med ulike funksjonshemninger med sammensatte 
problemstillinger og utfordringer.  

- Barn som er avhengig av ulike respirasjonshjelpemidler C- 
pap, Bi- pap, respirator og oksygenbehandling.  

- Barn i terminalfase. 

Hva kan vi tilby 

Skien er vertskommune for SAMBA (en institusjon som tilbyr 
avlastning og habilitering/rehabilitering for barn med store 
funksjonshemminger. Vi har en fast personalgruppe med høy 
tverrfaglig kompetanse. Personalgruppen består av sykepleiere, 
vernepleiere, pedagoger, ergoterapeut og fysioterapeut. 
 
Foreldre/foresatte kan ta kontakt både under og etter opphold for 
veiledning og informasjon. Det legges ofte stor vekt på 
foreldreveiledning, der foreldrene får råd og kompetanse til å 
kunne håndtere utfordrerne situasjoner hjemme. 

Kontakt 

Post- og besøksadresse: 
Sykehuset Telemark 
Bygg 74 
3710 Skien 
Telefon: 35 00 29 20 
Mobil: 916 04 283 

Hjemmeside 
http://www.skien.kommune.no/Kommunens-
organisering/Radmann/Kommunalomrade-Oppvekst/Tilrettelagt-
oppvekst/SAMBA-/  

http://www.skien.kommune.no/Kommunens-organisering/Radmann/Kommunalomrade-Oppvekst/Tilrettelagt-oppvekst/SAMBA-/
http://www.skien.kommune.no/Kommunens-organisering/Radmann/Kommunalomrade-Oppvekst/Tilrettelagt-oppvekst/SAMBA-/
http://www.skien.kommune.no/Kommunens-organisering/Radmann/Kommunalomrade-Oppvekst/Tilrettelagt-oppvekst/SAMBA-/
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 Brosjyren er utarbeidet og oppdateres av Oppvekst. Den er dynamisk og vil være gjenstand 

for endringer.  

 


