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Etablering av familieteam
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Sakens tas til orientering
Saksopplysninger:
PMTO-teamet ( Parent Managment Training Oregon) ble etablert i Stjørdal kommune i 2008.
Målet til temaet er å trene foreldre i sentrale foreldreferdigheter. Målgruppen er foreldre til barn
i alderen 3-12 år som har utfordringer med oppførselen sin. Det er et forebyggende tilbud, og
skal bidra til å snu en begynnende problemutvikling på et tidlig stadium. PMTO-teamet jobber
etter TIBIR-prinsippet: Tidlig intervensjon barn i risiko.
PMTO teamet har til sammen 2,9 årsverk. Dette er fordelt på koordinator, PMTO-terapeuter,
Foreldreveileder , PMTO-rådgivere og Marte Meo terapeut( fra 2011).
Personellet er tverrfaglig sammensatt, og har erfaringsbakgrunn fra barnevern, PPT, barnehage,
skole og helsestasjon.

Saker totalt
Rådgiversaker
Terapisaker
Marte-Meo saker
Fam.veiledesaker

2009
48
36
12
41

2010
41
28
13
16

2011
31
19
9
3
16

2012
64
20

PMTO-teamet er godt etablert som tjeneste i Stjørdal kommune, og benyttes av
samarbeidspartnere og foreldre .

I 2011 startet PMTO-teamet opp med ett kompetansehevingsprosjekt i kommunens barnehager.
Målet med prosjektet er å gi barnehagene PMTO-kompetanse. ( se barn i risiko). Skoleåret
2011/2012 deltok 5 barnehager. I skoleåret 2012/2013 deltar 4 barnehager. Målet er at alle
barnehager i Stjørdal skal delta i kompetansehevingsprosjektet.
Fra 01.01.13 endrer PMTO-teamet navn til Familieteam. Teamet vil bestå av PMTO-teamet og
Home-Start. Ved denne opprettelse samler man kompetansen og ressursene som jobber med
foreldrestøtte på lavterskel. Samarbeidsteam barn og unge er orientert om denne endringen, og
er svært positive til dette.
Familieteamet skal:
 Være et lavterskeltilbud til foreldre vedrørende barneoppdragelse
 Forebygge utvikling av atferdsproblemer
 Bistå med å registrere og identifisere begynnende atferdsvansker
 Konsultasjon til andre faggrupper i kommunen
 Tilbyr støtte rundt foreldrerollen en periode
 Tilbyr samtaler rundt samlivsbrudd og samværsproblematikk
Teamet skal tilby følgende metodikk:
 PMTO-terapi
 PMTO-rådgivning
 Marte Meo
 Familieveiledning 3-12 år
 Familieveiledning 12-18 år (avhenger av at man får tilført midler, jmf rusmiddelpolitikk
handlingsplan)

Familieteamet organiseres i Etat oppvekst og kultur, Enhet barn og ungdom

Vurdering
Opprettelse av Familieteamet vil samle tiltak og ressurser som har fokus på barn og deres
foreldre på lavterskel nivå. Dette vil føre til en enda bedre og mer tilgjengelig tjeneste for de
som har behov for hjelp.

