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    Unntatt offentlighet § 13 

            

INFORMERT SAMTYKKE TIL TVERRFAGLIG SAMARBEID 
- drøfting i TIK team*  

- (Tidlig tverrfaglig innsats i Kragerø) 

 

 

 
Barnets navn: 

 

 

 

Fødselsdato: 
 

 

 
Følgende 

problemstillinger 
vil bli drøftet: 

 
 

 

 

 

Målsetting for 

drøftingen: 
 

 
 

 

- Jeg / vi gir samtykke til at TIK team kan samarbeide for at vårt barn skal få et best 
mulig hjelpetilbud fra Kragerø kommune. For at offentlige instanser skal kunne 
samarbeide og utveksle taushetsbelagte opplysninger, må det foreligge samtykke fra 

barnet, foresatte eller verge.  
- Jeg/vi samtykker til at saksansvarlige i tjenestene kan utveksle informasjon og 

nødvendige opplysninger (helsemessige, sosiale forhold, forhold i barnehage/skole, 
samt vurderinger gjort av andre som er involvert med familien) om mitt / vårt barn. 

- Dersom jeg/vi ikke er tilstede, skal jeg informeres om resultatet av samarbeidet. 
- Jeg/vi samtykker til at PPT kan veilede og bistå i tiltak rundt mitt barn i barnehagen 

uten at det er henvist til PPT for utredning/sakkyndig vurdering. PPT vil opprette 

journal i sitt fagsystem som dokumenterer all aktivitet i saken.  
- Opplysningene kan ikke brukes til andre formål enn det samtykket er gitt for og kan 

heller ikke utleveres i større utstrekning enn det som er nødvendig for formålet. 

For mer informasjon om taushetsplikt: KS (2018) Veileder: Taushetsplikt og 

samhandling i kommunalt arbeid for barn – ungdom og familier 
http://tidliginnsats.forebygging.no/Global/taushetsplikt---veileder-ks.pdf 
 

http://tidliginnsats.forebygging.no/Global/taushetsplikt---veileder-ks.pdf
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Dette samtykke gjelder til dato………………….., eller til jeg / vi trekker 
samtykket tilbake. 
 

Dato: 
 

 

Foresatt:  
 

 

 

Samtykket er mottatt av: 
(Dato og underskrift fra den 
ansatte  som mottar dette 

skjema) 

 

*Om TIK team: 

 TIK teamet har som mål å bidra til tidlig innsats og tverrfaglig fokus hos 

barn og unge som vekker bekymring. Bekymringen kan gjelde barnets 

generell utvikling, faglig utvikling, sosial fungering, helse, trivsel eller 

omsorgssituasjon. 

 Deltakerne i TIK team skal ut fra sitt faglige ståsted gi råd om hva 

barnehagen / skolen kan gjøre for å støtte barnets utvikling, og vurdere 

om andre tjenester eller fagpersoner kan bidra med hjelp. 

 Faste deltakere i teamet er representanter fra helsestasjon, barnevernet, 

PPT, og rådgiver fra kommunalområde Oppvekst 

 Det er pedagogisk leder / kontaktlærer som kjenner barnet som 

presenterer hva bekymringen dreier seg om. Barnehageleder / rektor 

deltar også på møtet. 

 Foresatte og barnet / eleven kan delta i TIK team hvis ønskelig 

 Andre støttetjenester kan delta ved behov. 


