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Dato:
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HØRING- PLAN FOR FOREBYGGENDE ARBEID I LIERNE
Vedlagt følger utkast til Plan for forebyggende arbeid med barn og unge i Lierne. Planen skal
legges til grunn for prioritering av tiltak i det videre forebyggende arbeidet.
Planen er et dokument som skal sikre helhetlig tenking og tverrfaglig samarbeid for å legge til
rette for en best mulig oppvekst og utvikling for barn og unge i Lierne kommune.
Prosessen har så langt bestått i at det er satt ned en prosjektgruppe bestående av representanter
fra skolene og barnehagene, helsesøster, hab/rehabkoordinator og fagansvarlig barn og unge.
Vi har jobbet fram et dokument som nå kommer på høring til dere, og vi setter pris på deres
innspill videre i prosessen.
Det ønskes spesielt høring på:
 Planens tiltaksdel
 Hva kan forventes av den voksne i lag og foreninger når det gjelder å ivareta barn og
unge i Lierne kommune?
 Tiltak eller områder som bør fokuseres mer på
De høringer som kommer inn vil bli innarbeidet i planen i kursiv stil før planen legges fram
for behandling i Utvalg for folk og livskvalitet i september 2016.
Innspill bes sendt skriftlig til Lierne kommune, Helse- og omsorgsetaten v/ Edith B.
Valfridsson
Frist: 23.08.16

Med hilsen

Edith B. Valfridsson
Helse- og omsorgssjef

Postboks 40
7882 NORDLI

Laila Bygseth
Fagansvarlig barn- og unge

Bankgiro: 4448.10.01894

Telefon: 74 34 34 00
Telefax: 74 34 34 10

Høringsinstanser Plan for forebyggende arbeid barn og unge i Lierne
Sørli barnehage
Sørli skole
Sandvika barnehage
Stortangen skole
FAU Sørli skole
FAU Stortangen skole
Samarbeidsutvalg Sandvika barnehage
Samarbeidsutvalg Sørli barnehage
Elevråd Sørli skole
Elevråd Stortangen skole
Ungdomsrådet
Familieenhet
Hab/rehab koordinator
Kommunelege
Folkehelsekoordinator med referansegruppe for folkehelsearbeidet
Oppvekst- og kulturetaten
Flyktningkonsulent
Barn- og unges representant i plansaker
Indre Namdal barnevern og PPT
Oppfølgingstjenesten for videregående skole v/ Gro Madla
NAV Lierne
Råd for funksjonshemmede
Lensmannen i Lierne
Lierne IL
Li-Rypa 4H
Bjønnspåret 4H
Ungdomslagene i Sørli og Nordli
Sørli helselag
Kvinne og familielaget

