Informasjonsskriv fra PPD for Vesterålen og Lødingen
Vi tar fatt på et nytt barnehage- og skoleår, og i denne sammenheng ønsker PP-tjenesten å informere
om vårt arbeide og tanker om hvordan vi best mulig kan løse vårt oppdrag.
I løpet av sommeren er vi blitt en ren kommunal tjeneste i og med at fylkeskommunen har gått ut av
det interkommunale samarbeidet og dannet sin egen PP-tjeneste. Dermed er vi blitt et mindre
kontor med færre ansatte. Totalt har vi nå 8 fagstillinger. Denne endringen betyr ikke at tjenestene
fra oss endres vesentlig, men betyr at vi får anledning til å reetablere oss, og forhåpentligvis også
gjøre endringer til beste for barnehager og skoler i Vesterålen og Lødingen.
Vårhalvåret ble preget av Corona-tiltak og gjorde sitt til at saker kom på vent. I tillegg har vi i løpet av
sommeren fått inn mange ny-tilmeldinger. I denne situasjonen er det viktig at enhetene og PPD
sammen gjør prioriteringer om hva som er presserende å få gjort.
I veileder fra U-dir framgår det at PP-tjenesten skal følge basale smittevernsregler etter gjeldende
anbefalinger, men ellers utføre vårt arbeid som normalt. Dette forsøker vi å følge.
Vi ønsker likevel å være noe restriktive/tilbakeholdne med tanke på oppmøte ute i «kohortene». Vi
legger oss på en linje om å bruke Teams i den grad det mulig for å redusere fysisk oppmøte. Dette
innebærer ikke at vi ikke kan ha møter med foresatte, barnehager og skoler ute på enhetene, men vi
har et håp om at vi i tett dialog med enhetene kan redusere noe av den fysiske møteaktiviteten.
Vi ønsker å være på tilbudssiden og gjøre vårt til at utsatte barn kan få god oppfølging. Vi arbeider
derfor med å få til konsultasjonsteam på utvalgte områder som kan gi gode råd og god veiledning til
barnehager og skoler. Dette mener vi vil være en dreining mot mer systemarbeid og mer varig
kompetanseoppbygging i Vesterålsregionen.
Vi i PPD for Vesterålen og Lødingen ønsker alle en god start på det nye arbeidsåret og håper på et
godt og fruktbart samarbeide dette spennende året som vi nå går inn i.
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