Tidlig inn-team i Drammen kommune
Hva er Tidlig inn-team?
Tidlig inn-team er et tverrfaglig team i Drammen kommune som skal gi kollegaer og
samarbeidspartnere mulighet til å drøfte sin bekymring for et barn så tidlig som mulig. Teamet kan
benyttes av alle som jobber med barn i aldersgruppen 0-6 år i kommunen og deres
samarbeidspartnere, samt de som jobber med voksne med foreldreansvar.
Teamet skal hjelpe til med å gå fra bekymring til handling gjennom å drøfte og sortere, og eventuelt
utarbeide mål og tiltak for barnet og familien der det er nødvendig. Teamet skal til enhver tid ha god
oversikt over mulige tiltak på ulike nivåer.
Teamet består av faste ressurspersoner fra PP-tjenesten, Tiltaksavdelingen, Barneverntjenesten,
Helsestasjonene, Psykiske helsetjenester for voksne, Barnehagene og Senter for rusforebygging.

Tidlig inn-team kan kontaktes:
• Dersom man er bekymret for et barn (0-6 år) og ønsker en tverrfaglig drøfting og faglige innspill
• Dersom man er bekymret for et barn (0-6 år) og er i tvil om hvor man bør henvende seg videre

Samtykke:
Før saker drøftes i Tidlig inn-teamet bør det foreligge samtykke fra foreldrene. Saken kan drøftes
anonymt dersom foreldrene ønsker det. Tidlig inn-teamet kan også benyttes som en anonym
drøftingsarena uten at foresatte er informert dersom det vurderes som nødvendig.

Hvordan henvende seg?
Tidlig inn-team er et lavterskeltilbud. Ved henvendelse kan man ringe Tidlig inn-telefonen på
telefonnummer: 409 17 374 hverdager mellom kl 09.00 og 15.00, eller skrive en e-post til
tidliginn@drmk.no.
Teamet møtes tirsdager mellom kl. 09.00 og 11.30 i Austadgata 47, og man vil ved henvendelse få
oppgitt dato og klokkeslett for drøftingen. Det blir satt av en time til drøfting av saken, og teamet jobber
etter en bestemt struktur. Tidlig inn-teamet skriver ikke journal. Det oppfordres til at den som bringer
saken inn til drøfting skriftliggjør samarbeidet i eget system.
Har du en sak du ønsker å drøfte send oss en e-post eller ring!
Minner også om Veilederen ”Tidlig inn til barnets beste. Rask intervensjon og oppfølging av barn (0-6
år) og familier i risiko. En veileder for ansatte i Drammen kommune og deres samarbeidspartnere”,
som ligger på Drammen kommunes hjemmeside.
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