
 
 

 

Samtykkeskjema                                                             
Erklæring om samtykke til tverrfaglige samarbeidsmøter (Sammen om-møter) 

(jfr. Forvaltningsloven § 13a). 

 

Jeg/vi samtykker til at deltakerne i tverrfaglig samarbeidsmøte kan samarbeide 
og utveksle informasjon knyttet til disse områdene: 

___________________________________________________________________ 
(F.eks utvikling/psykisk helse/skolefravær/hjemmeforhold/fritid eller annet) Må 
fylles ut 
 
For å kunne gi et tilbud til: 
 
________________________________          Født:____________________                    
(Barnets/ungdommens navn) 
 
Andre deltakere som foreldre/foresatte ønsker skal delta i møtet: 
 
___________________________________________________________________ 
(Valgfritt) 

 
Samtykket gjelder kun for det tverrfaglige samarbeidet knyttet til møtet, og 
gjelder for perioden:___________     til ________________ 
Samtykket kan trekkes tilbake (helt eller delvis) når som helst 
 

Sted:__________________             Dato:____________ 

 
_______________________                  ________________________                 
Underskrift foresatt                     Underskrift foresatt/verge                                                 
 
_______________________ 
Underskrift foresatt/                                                   Ungdom over 15 år 
 

Sola kommune har etablerte rutiner for samarbeid og drøfting av barn som har 
utfordringer og kan ha behov for hjelp. Vi har jevnlig samarbeidsmøter hvor 
representanter fra barnehage/skole, helse, Pedagogisk-psykologisk 
veiledningstjeneste(PPT) og barnevernfaglig kompetanse deltar. 
Fagrepresentantene deltar som en veiledende tjeneste i møtene, og bidrar til 
løsninger ut fra sin kompetanse. 

Det er en forutsetning at dere som foresatte deltar på Sammen om- møtet med 
deres erfaring og kunnskap om eget barn. 

Hensikten med å gi dette samtykket er at ditt barn/ungdom skal få god og 
helhetlig hjelp når saken drøftes i Sammen om-møtet. 

 



 
 

 

 
Forvaltningsloven § 13a 

 Følgeskriv til samtykkeerklæring  

Hvis dere har mottatt samtykkeerklæringen for tverrfaglig samarbeidsmøte 
Sammen om barn og unge er det fordi dere i samarbeid med barnehage, skole, 
eller andre tjenester, har avtalt et slikt møte. Samtykkeskjemaet fungerer som en 
bekreftelse på at dere godkjenner at barnehage/skole og fagpersonene, sammen 
med dere, kan utveksle informasjon i møtet og i en gitt tidsperiode. Dette for å 
sikre treffsikker veiledning og hjelp til dere og barnet deres. 

Sammen om- møtene er et tilbud for alle barn og unge i alderen 0-16 år, og deres 
foreldre. Sola kommune ønsker at barn og deres foresatte skal ha tilgang på 
relevant fagkompetanse på et tidlig tidspunkt. Ved å ta tak i en bekymring eller 
behov tidlig, kan man jobbe sammen for å hindre at utfordringer eskalerer. 

Disse tverrfaglige møtene har faste deltakere fra ulike hjelpetjenester i 
kommunen. De deltar som en veiledende tjeneste og er der for å stille sin 
kompetanse til rådighet.  

Fagpersonene vil jobbe sammen med dere foreldre for å få en felles innsikt i 
problemstillingen, slik at dere sammen kan komme frem til tiltak som kan utføres 
i barnehagen/på skolen og/eller i hjemmet. Hjelpetjenestene involveres ikke 
utover selve møtet, med mindre dere kommer frem til at det er behov for en 
videre kartlegging eller oppfølging.  

I disse møtene kan dere foreldre få informasjon om aktuelle hjelpetjenester både 
i- og utenfor kommunen som kan bistå deg og ditt barn. 

Møtene forutsetter samtykke og foreldredeltakelse. Dere foresatte er den viktigste 
ressursen for å finne riktig hjelp, og dere skal inkluderes i samarbeidet på en 
likeverdig måte. 

I etterkant av møtet får dere mulighet til å evaluere møtet.  

Les mer om tverrfaglige Sammen om- møter på Sola kommune sine nettsider 

                                                     www.sola.kommune.no 
 
 
 
 
 
Metodebok 

 

 

Samtykkeerklæring skal underskrives av foreldre eller andre med foreldreansvar for 
barn/ungdom under 15 år, jfr. Barneloven § 32. 

Fra fylte 15 år underskriver ungdommen selv samtykkeerklæringen. Foreldre eller andre 
med foreldreansvar kan og bør medunderskrive samtykkeerklæringen. 

https://www.sola.kommune.no/barnehage-skole-og-familie/hjelp-til-barn-ungdom-og-familier/

