
Målsetting 
 

Miljøterapeuten skal være et ledd i det 
forebyggende arbeidet for å sikre at 
barn og unge har et godt oppvekstmiljø 
i Lødingen.  
 
Miljøterapeuten skal bidra til at barn blir 
"sett og hørt", inkludert og tatt på alvor 
både i barnehagen, skolen og på      
fritiden. Miljøterapeuten kan komme på 
hjemmebesøk for støtte og veiledning 
ved behov, og vil kunne være til stede 
på ungdomsklubben.  
 

Kontortid 08.00—15.30 
 

Det vil variere når jeg er inne på konto-
ret, men jeg nås hele uka på telefon: 

 
Mobil: 907 03 239 

 
Dersom du ikke får tak i meg, send meg 
en melding, så tar jeg kontakt ved første 

anledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøterapeut 

for barn, unge og 
foreldre 

 

Et lavterskeltilbud  

 

 

 

 

 
Bakgrunn 

 
I 2003 ble FN`s barnekonvensjon tatt 
inn i norsk lov. Barnekonvensjonen er 
en liste over barns rettigheter, som 
tidligere «bare» var en konvensjon. 
 
For å hjelpe kommunene å følge opp 
barnekonvensjonen i praksis, har 
fylkesmannen i Nordland utarbeidet 
oppvekstprosjektet «vårres unga vårres 
framtid». Satsingen gjennom dette 
prosjektet skal hjelpe kommunene å 
ivareta barns rettigheter og fremme et 
tverretatlig samarbeid rundt barns 
oppvekstivilkår. 
 
Lødingen kommune er med i denne 
satsningen gjennom underprosjekt 
«vårres unga vårres ansvar ». I 
prosjektet ligger det føringer om at 
barn, unge og familier skal få tilbud om 
tidlig hjelp. Målet er å hindre at 
problemer vedvarer eller videreutvikles. 
Et av tiltakene som springer ut av 
prosjektet er lavterskeltilbudet 
Miljøterapeut for barn og unge.  
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Mi l jø te rap eut   
June  Henr ik sen  Mo e lv  
 
Kontor: Lødingen Ungdomsskole  
(Oppe ved kontorene til ungdomsskolelærerne) 

  
Telefon: 907 03 239 
E-post: 
june.henriksen.moelv@lodingen.kommune.no 

Lavterskeltilbud for barn, unge og  

foreldre i kommunen 
 

Miljøterapeuten har som hovedoppgave 
å støtte barn og unge og deres familier. 
Det skal være en tilgjengelig ressurs for 
alle som opplever utfordringer rundt et 
barn eller en familie. Støtte kan blant 
annet gis gjennom råd og veiledning til 
foreldre og samtaler med barn og unge.  
Miljøterapeuten vil være til stede både i 
barnehage og skole for å møte barn og 
unge der de er. Det vil være et lavters-
keltilbud i tillegg til helsesøster. Miljø-
terapeuten jobber forebyggende, noe 
som vil si at man er til stede tidlig, og 
gjerne før problemer har fått utviklet 
seg.  

Det handler om å legge til rette for   
positiv utvikling. 

Miljøterapeuten har en åpen kontordør 
hvor både barn, ungdom og foreldre 
kan komme uten henvisning eller for-
mell avtale. Miljøterapeuten kan bidra til 
å definere mål og tiltak sammen med 
familien.  

Miljøterapeuten kan hjelpe familien å 
komme i kontakt med andre instanser 
dersom det er behov for det. Eksempler 
på andre instanser er helsesøster, PPD, 
fysioterapeut, NAV og andre.   

Miljøterapeuten har taushetsplikt, som 
vil si at den informasjonen du kommer 
med ikke kan videreformidles til andre 
uten ditt samtykke.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støt te  

 

Vei ledning  

 

Kart legging  

 

Oppfølging  

 

 

 

 

Døren er åpen! 


