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Bakgrunn, politisk mandat, utlysning, ansatte  

For fullstendig oversikt over bakgrunnen for opprettelsen av teamet og det politiske mandatet 

teamet er tuftet på, viser vi til de politiske dokumentene som ligger til grunn for opprettelsen 

av teamet. 

 

 Opprinnelig ble teamet omtalt som en ”TOFU-enhet”, en enhet hvis målsetning var at Alle 

skal ha et forsvarlig og tilfredsstillende læringsutbytte ved hjemmeskolen (Saksnr 

2009/15178). Betegnelsen henspeiler på å kunne tilby en time-out for utvikling. 

Arbeidsformer/metodikk skal ha to hovedperspektiv Kontekstperspektivet og 

Individperspektivet. Videre legger nevnte dokument grunnlaget for bemanning, organisering 

og kompetansen teamet bør besitte. Betegnelsen TOFU har teamet gått bort ifra, og 

betegnelsen Ressursteam har blitt tatt i bruk etter opprettelsen. Stillingsutslysning, 

søkerunder og ansettelser fant sted høsten 2011. Fra 1. januar var teamet operativt med to 

veiledere. Fra 1. mars 2012 har hele teamet vært operativt.  

Organisering 

Ressursteamet ble våren 2012 etablert i Fredrikstad kommune. Teamet er underlagt Råkollen 

skole, som er en alternativ opplæringsarena for elever med ulik funksjonshemninger som 

trenger et mer tilrettelagt skoletilbud enn det nærskolen har mulighet til å gi. Ressursteamet 

har kontorer på Kjøkøy Fort, hvor Skoleteamet- som også inngår i Ressursteamet har sin 

undervisningsarena. 
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Ressursteamets oppgaver 

(Jamfør saksnummer 2012/6273: Orientering om spesialundervisning) 

 

Hovedmål:  

 Utøve veiledning/bistand inn i skolene slik at flest mulig elever kan få sin 

undervisning på nærskolen. Nærskoleprinsippet skal sikres best mulig . 

 Alle skal ha et forsvarlig og tilfredsstillende læringsutbytte ved nærskole. 

 

Delmål: 

Veiledningsteamets oppgaver: 

 Systematisk og systemisk arbeid med læringsmiljø 

Råkollen skole

Pål Nordberg, virksomhetsleder

Ressursteamet

Veiledningsteamet

Mette Jordet (koordinator)

Tina Rosenvinge

Petter Fjell

Gulli Martinsen

Skoleteamet

Kjersti Andersen

Kai Hansen

Ingunn Daae
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 Tilby kompetanse/verktøy for å forebygge atferdsproblemer hos 

enkeltindivider/grupper 

 Veilede i forhold til hjem/skole samarbeid 

  Veilede i forhold til mobbing, utestenging, skolevegring 

 Være refleksjonspartner for skolene 

 Bistå skolen i saker der skolen kan dra nytte av veiledningsteamets kompetanse 

 

Skoleteamets oppgaver: 

 Kunne drive undervisning av elever på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PP-

tjenesten 

 Ivareta tett samarbeid med hjemskolen 

 

 

Type oppdrag: 

 

 Enkeltelever – atferdsproblematikk/utagering  

 Klasseledelse 

 Klasse- og læringsmiljø 

 Skolevegring/utestenging 

 Kompetanseheving og veiledning til ansatte 

 Foreldreveiledning/-rådgivning 
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