
Eksempler på saker som vi kan ta opp i Lavterskelteam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grensesetting 

Det kan være vanskelig å sette grenser 

for bruk av skjerm, overholde 

innetider eller leggetider.  

Lekser og skolearbeid 

Hvis dere strever med å få barnet til 

å gjøre lekser og lurer på om det er 

mulig å gjøre noe annerledes, få 

tilpasninger og unngå krangling. 

Skolevegring 

Noen  barn har perioder der de ikke 

vil på skolen. For foreldre og lærere 

kan det være vanskelig å vite hva en 

skal gjøre når barnet sier det har 

vondt i magen. 

Søvn 

Barn kan streve 

med å sovne og 

våkne på natten.  

Vennskap  

Å finne sin plass i klassen, 

være en god venn og være en 

del av en gruppe er ikke like 

lett for alle. 

Engstelighet 

Noen barn er ikke redd for noe, 

mens andre er så engstelige at 

mange vanlige aktiviteter blir 

vanskelige. God hjelp er viktig 

for disse barna.  

Spiseforstyrrelser 

Det begynner med små 

endringer i forholdet til 

mat. Hva kan vi gjøre 

tidlig for å hindre at 

problemet vokser seg 

stort? 

Livet på sosiale medier  

Skaper mange vanskelige 

situasjoner   
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Hva er Lavterskelteam: 

Et møtested for tverrfaglige drøftinger rundt tema, elevgrupper eller 

elever som opplever utfordringer i skolehverdagen og hjemme. 

 

Mål for lavterskelteam: 

Lavterskelteam skal bidra til å fange opp, drøfte og vurdere behov for 

innsats så tidlig som mulig. Målet er å finne fram til gode løsninger 

sammen med lærere og foresatte. 

 

Hvem kan møte i Lavterskelteam: 

- Foreldre/foresatte 

- Kontaktlærer med samtykke fra foresatte 

- Avdelingsleder   

 

Hvordan kontakte Lavterskelteam: 

For en avtale med Lavterskelteam kan du kontakte Tove Blikstad 

(sosiallærer) eller be kontaktlærer gjøre avtale for dere.  

 

 

Vi har Lavterskelteam 

Hver torsdag kl 8.00-9.30 på Hammartun skole  

 

 



 

Disse er med i Lavterskelteam på Hammartun: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tove Blikstad 
Sosiallærer

Tlf: 91 85 94 23

Trude Skjåk 
Helsesykepleier 5-10

Tlf: 90 80 83 44

Linn Bråten

Helsesykepleier 1-4

Tlf: 46 86 28 25

Grethe Sagbakken

PP-rådgiver

Tlf: 90 20 90 11

Kristin Hovden 

Trygg oppvekst

Tlf: 90 64 39 91


