Målsetting

Miljøterapeuten skal være et ledd i det
forebyggende arbeidet for å sikre at
barn og unge har et godt oppvekstmiljø
i Lødingen.

Miljøterapeuten skal bidra til at barn blir
"sett og hørt", inkludert og tatt på alvor
både i barnehagen, skolen og på
fritiden. Miljøterapeuten kan komme på
hjemmebesøk for støtte og veiledning
ved behov, og vil kunne være til stede
på ungdomsklubben.

Kontortid 08.00—15.30

Det vil variere når jeg er inne på konto-

Bakgrunn

I 2003 ble FN`s barnekonvensjon tatt
inn i norsk lov. Barnekonvensjonen er
en liste over barns rettigheter, som

Miljøterapeut

tidligere «bare» var en konvensjon.

for barn, unge og
foreldre

For å hjelpe kommunene å følge opp
barnekonvensjonen i praksis, har
fylkesmannen i Nordland utarbeidet
oppvekstprosjektet «vårres unga
vårres framtid». Satsingen gjennom

dette prosjektet skal hjelpe
kommunene å ivareta barns rettigheter
og fremme et tverretatlig samarbeid
rundt barns oppvekstivilkår.

Lødingen kommune er med i denne
satsningen gjennom underprosjekt
«vårres unga vårres ansvar ». I

Et lavterskeltilbud

Lavterskeltilbud for barn, unge og
foreldre i kommunen

Døren er åpen!

Miljøterapeuten har som hovedoppgave
å støtte barn og unge og deres familier.
Det skal være en tilgjengelig ressurs for
alle som opplever utfordringer rundt et

barn eller en familie. Støtte kan blant
annet gis gjennom råd og veiledning til
foreldre og samtaler med barn og unge.
Miljøterapeuten vil være til stede både i
barnehage og skole for å møte barn og
unge der de er. Det vil være et lavterskeltilbud i tillegg til helsesøster. Miljøterapeuten jobber forebyggende, noe

Støtte

som vil si at man er til stede tidlig, og
gjerne før problemer har fått utviklet

Veiledning

seg.
Det handler om å legge til rette for positiv utvikling.
Miljøterapeuten har en åpen kontordør
hvor både barn, ungdom og foreldre kan
komme uten henvisning eller formell
avtale. Miljøterapeuten kan bidra til å
definere mål og tiltak sammen med familien.

Kartlegging
Oppfølging

Miljøterapeut

June Henriksen Moelv
Kontor: Lødingen Ungdomsskole
(Oppe ved kontorene til ungdomsskolelærerne)

Telefon: 907 03 239

