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Barne- og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune 
Barne- og familietjenesten er en del av kommunens arbeidsområde “Oppvekst og utdanning”, sammen 
med blant annet barnehager og skoler. BFT er en forkortelse for Barne- og familietjenesten.
Alle tiltakene er i samsvar med norsk lov og skal sikre at barn og unge får best mulige utviklings- 
muligheter. 
Foreldrene har hovedansvaret for egne barns oppdragelse. Alle barn har rett på opplæring som er til- 
passet den enkeltes forutsetninger og behov. Sammen med barnehagen og skolen skal Barne- og familie- 
tjenesten hjelpe foreldrene, slik at barna får en god oppvekst.
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Noen viktige tilbud fra Barne- og familietjenesten

Helsestasjon/Skolehelsetjeneste
Helsestasjonen er for barn opp til seks år og skolehelsetjenesten er for barn og ungdom fra seks til 20 år.
Norge har et nasjonalt vaksinasjonsprogram, og alle barn blir vaksinert på helsestasjonen. Helsestasjonen 
følger også opp barnets utvikling og tilbyr støtte og veiledning til foreldre.
På alle helsestasjoner og skoler er det helsesykepleier. Noen ganger er det også lege og andre fagperson-
er til stede. 
Barn og unge som strever med søvn, har problemer med spising, sliter med redsel, engstelse eller andre 
problemer kan få hjelp og støtte på helsestasjonen eller i skolehelsetjenesten.
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Barnevernet 
Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, 
får nødvendig omsorg og hjelp. Omsorg handler om å ivareta barnets behov for blant annet kjærlighet, 
mat, klær, stell og om å kunne sette tydelige grenser.
Barnevernet er avhengig av et åpent og godt samarbeid med foreldrene. Dette er viktig for å finne ut hva 
som vil være til barnets beste. Barnevernet prøver alltid å samarbeide med foreldrene om å finne gode 
løsninger for barnet og familien. 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Alle barn og unge skal sikres en best mulig utvikling. Noen barn trenger litt ekstra oppfølging.  Når barne-
hage eller skole er bekymret for barnet, kan det henvises  til PPT. Foreldrene må samtykke i dette. 
PPT vil hjelpe til med å legge til rette for et best mulig pedagogisk tilbud ut fra barnets egne forutsetnin-
ger og behov.
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Familier kan ta direkte kontakt med barnevernet dersom de ønsker råd og veiledning i oppdragelsen av 
egne barn. 
Ansatte i barnehage, skole, familiemedlemmer eller andre kan henvende seg til barnevernet når de er 
bekymret for et barn. Når barnevernet mottar en bekymringsmelding om barnets omsorgssituasjon, blir 
det gjennomført samtaler med barn, foreldre, helsesøster og ansatte i skolen og/eller barnehagen. 
I samarbeid med foreldrene og barnet vurderer barnevernet hva som eventuelt bør gjøres videre for å 
hjelpe. Noen ganger blir det vurdert at familien ikke har behov for videre hjelp av barnevernet. Da blir 
saken avsluttet. 
I noen få tilfeller er det nødvendig at barn og foreldre bor fra hverandre i kortere eller lengre tid. Barne- 
vernet kan flytte barn hvis det for eksempel er fare for grov vold, seksuelle overgrep eller rusmisbruk i 
familien. Hensikten til barnevernet vil alltid være å trygge barnets helse og sikkerhet.
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Familietiltak
Familietiltak kan tilby barn, ungdom og deres foreldre / familier samtaler, veiledning og hjelp både indiv-
iduelt og i gruppe. Ansatte i familietiltak samarbeider med foreldrene og tilpasser hjelpen til den enkelte 
familie. Tilbudet er frivillig, og familien kan ta kontakt selv eller via helsestasjon, barnehage, skole eller 
fastlege. 
En tilbud foreldre kan få er å delta i en ICDP-gruppe. ICDP står for International Child Development 
Programme. Du/dere møtes i grupper sammen med andre foreldre for å utveksle erfaringer om sam-
spill med barna. Målet er at dere skal bli bevisste på hva som er bra for barna, og at den enkelte skal bli 
en trygg mor eller far. Samtalene i gruppen tar utgangspunkt i deltakernes erfaringer fra hverdagen, og 
foregår i de fleste tilfeller på eget morsmål. 
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Habilitering/Helse og omsorg
Trondheim kommune har som mål at barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier skal få 
forsvarlige og fleksible tjenester av god kvalitet. Nedsatt funksjon kan for eksempel være problemer med 
syn eller hørsel, bevegelsesvansker, atferdsvansker eller nedsatt psykisk helse som gjør at barnet har 
større behov for bistand enn andre barn på samme alder.
Foreldre kan søke om tjenester fra kommunen, for eksempel støttekontakt / tilrettelagt fritid, avlastning, 
omsorgslønn eller hjemmesykepleie. I samarbeid med foreldrene vurderer Barne- og familietjenesten 
hvilke  tjenester barnet og familien har rett til og behov for. Rettighetene følger norsk lov.
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