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Oppvekst

• Omsorgstilbud til barn og elever

• Barn med særlige omsorgsbehov

• Slik sikrer vi at vi fanger opp de som trenger det mest

• Omsorgstilbud i påsken

• Trenger du noen å snakke med – ta kontakt!



Omsorgstilbud til barn og elever

Omsorgstilbudet gjelder for:

• Barnehagebarn og elever med foreldre som jobber med 
kritiske samfunnsfunksjoner. 

• Barn og elever med særlige omsorgsbehov. 



Barn med særlige omsorgsbehov

Barnehager med barn som trenger ekstra hjelpetiltak og tilsyn, 
tilbyr omsorgstilbud for disse barna. Dette gjelder barn med 
store/sammensatte funksjonsnedsettelser og barn med andre 
spesielle utfordringer.

Skoler med elever som trenger ekstra hjelpetiltak tilbyr et 
omsorgstilbud for disse elevene i de tilfellene der foresatte har 
behov for det.



Slik sikrer vi at vi fanger opp de som 
trenger det mest 

Vi har opprettet en gruppe som består av politiet, enhet barn og 
ungdom, etat oppvekst, NAV, barnevern, helsestasjon og 
skolehelsetjenesten. Sammen jobber vi for å ivareta barn og 
unge som trenger det mest når barnehagene og skolene er 
stengt.

Gjennom systematisk kontakt med alle barn og familier, vil vi 
sikre at barn og unge som trenger det får et omsorgstilbud.



Omsorgstilbud i påsken

• Vi åpner skoler og barnehager for barn av foreldre med 
samfunnskritiske jobber i påsken – også helligdagene. 

• Tilbudet er også åpent for barn som er i en veldig sårbar 
situasjon.



Trenger du noen å snakke med, ta kontakt!

Familieteamet og ungdomsteamet kan nås på telefon 95 01 52 25, 
e-post: familieteam@stjordal.kommune.no, snapchat og video.  

Barnevernet følger opp barn som har barnevernstiltak direkte. 

Barnevernet i Værnesregionen har ordinær åpningstid, og nås på telefon 95191250.

Barnevernvakta i Trondheim er åpen utenfor ordinær åpningstid og telefonen er 90287037.

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig for elevene på telefon 74 80 44 40 og instagram

#ungdomshelsestjordal.

Politiet i Værnesregionen kan kontaktes på telefon 02800

Barn og unge kan også kontakte den nasjonale alarmtelefonen: 116111 





Omsorg

• Barne- og avlastningstjenesten

• Aktivitet og mestring

• Helsestasjon

• Helse

• Institusjon og demens

• Helsehus

• Hjemmetjenesten/Psykisk helse og rus

• Bo- og miljøtjenesten

• Stjørdal frivilligsentral



Barne- og avlastningstjenesten

De som var i gruppe får tilbud om å være sammen med 
støttekontakt individuelt. 

Vi er tett på familier med barn og unge, har god dialog og det 
oppleves som gode samtaler. 



Aktivitet og mestring

Velferdsteknologisykepleier har bestilt nettbrett og modem på 
alle bosenter og sykehjem for videokommunikasjon mellom 
brukere og pårørende.



Helsestasjon

Jordmødrene og helsesykepleierne gjennomfører faste konsultasjoner på 

telefon eller ved oppmøte. Etterhvert håper vi å komme i gang med video.

• De som har utfordringer tilbys ekstra oppfølgning.  

• Skolehelsetjenesten har oppfølging av enkeltelever.

• Psykologene følger opp elever med støttesamtaler på telefon. 

• Instagram brukes aktivt for å nå ungdommene. 

• Ansatte kontakter brukere vi vet kan oppleve situasjonen som 
utfordrende.



Helse

Fastlegene er tilgjengelig på telefon 
og ved videokonsultasjoner. 

Har stor kapasitet nå. 



Institusjon og demens

Vi vektlegger én til én samtaler og 
legger til rette for at beboere får ringe 
til pårørende og bruke 
Whereby(videosamtale). 

Vi oppfordrer til aktivitet gjennom 
dagligdagse gjøremål.



Helsehus

• Sikrer at pasienter ved utskrivelse har 
kontakt med en kommunal enhet som kan 
hjelpe ved behov.

• Snakker med pårørende om å holde kontakt 
med de som blir sendt hjem.

• Oppfordrer til å ta kontakt med 
frivilligsentralen.



Hjemmetjenesten

Halsen sone - Hegra sone - Skatval sone – Lånke sone - Stjørdal bosenter

• Hjemmesykepleien bruker lengre tid hos de som trenger det.

• Vi sørger for at beboere får ringt sine nærmeste, og legger til 
rette for at de får gjennomført videosamtaler (whereby). 

• Har fokus på å aktivisere og gi beboerne positive innslag i denne 
spesielle hverdagen.



Psykisk helse og rus

• Telefonoppfølging og 
telefonkonsultasjon

• Publisert tips om hva du kan gjøre på 
facebook

• Jobber med etablering av trygg 
videokonsultasjon

https://m.facebook.com/PsykiskHelsehjelp/?ref=bookmarks


Bo- og miljøtjenesten

• Ekstra bemanning 

• Ekstra tilsynsbesøk til personer som bor uten nærhet til personalbase

• Dialog med pårørende for å finne alternative måter å ha kontakt på

• Trygge den enkelte gjennom samtaler og informasjon 

• Fysisk aktivitet 

• Alternative aktiviteter i den enkeltes hjem (film, matlaging mm) 

• Avdelingslederne er tett på og følger med på konsekvenser av manglende tilbud



Koronahjelpen og 
telefonvenn
Registrering på hjemmesiden til 
Stjørdal frivilligsentral:

• Registrer om du kan bidra (40 frivillige)
• Levering av mat (20 oppdrag)

• Telefonvenn ring 484 07 675 (0 oppdrag)

• Registrer om du ønsker hjelp 
(1 telefonvenn, 2 til aktivitetstilbudet for eldre)




