
SULA KOMMUNE 
 

                                                                                                                                                                        BTI - verktøy 
 

Stafettlogg, møtemal 
Punkta under er meint som eit sjekkliste for stafetthaldar/møteleiar, men alle deltakara i møtet bør 
sette seg godt inn i dei for å kunne bidra til eit best mogleg gjennomført møte. 
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 Send møteinvitasjon i stafettloggen 

Informer om tiltak som skal vurderast 

 Velkommen og kort presentasjon av sak 

Stafetthaldar er møteleiar, og utpeikar ein referent 

Etter møtet er det stafetthaldar som ajourfører stafettloggen 

  Presentasjon av deltakarane (GJELD BERRE OPPSTARTSMØTE) 

H
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 Kva er kjerna i saka? (GJELD BERRE OPPSTARTSMØTE) 

Barn/ungdom og/eller foreldre fortel frå sitt perspektiv om positive sider og 

utfordringar 

Skulen/barnehagen/helsestasjonen informerer om positive sider og 

utfordringar.  

 Kva skal vi ha fokus på i forhold til stafettloggen?  

Informasjon om og opplæring i stafettlogg. Viss mogleg, vis dei stafettloggen. 

 Definer målsetting og kartlegg handlingsmoglegheiter (GJELD BERRE 

OPPSTARTSMØTE) 

 Kva er måla med hjelpetiltaka? Korleis veit vi at målet er nådd? 

 Drøft ulike handlingalternativ  

 Samanfatt positive hendingar sidan sist møte og vurdering av tiltak som er 

sette i verk. 

 Formuler eventuelle nye tiltak  

Kva tiltak skal settast i gang?  

Koordiner tiltaka  og tydeleggjer målsettingane for alle deltakarane 

Bestem korleis tiltaka skal følgjast opp og når dei skal evaluerast neste gong. 
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  Oppsummering og konkrete avtalar  

 Vurder om andre forhold må avklaras, og oppsummer avtalar og tiltak.  

 Avtal tidspunkt for neste møte eller telefonsamtale 

 Dersom barnet/ungdommen ikkje er med i møtet, må det avklaras kven som 

har ansvar for å informer det. 

 
Hugs at barnet/ungdommen har rett til å seie si meining i alt som vedkjem 
det, og at meiningane skal vektleggjast ut i frå alder og kor modent det er. 


