
Informasjon om støttekontakttjenesten for barn og unge

Formålet med tjenesten er å gi individuell bistand og tilrettelegge for at barn og unge kan delta i
fritidsaktiviteter etter egne ønsker, muligheter og behov.

1. Kommunens ansvar
Kommunen skal bidra til at alle barn og unge skal kunne delta i fritidsaktiviteter, og gi hjelp til at
de blir mest mulig selvhjulpne i aktivitetene.
Kulturenheten skal rekruttere og veilede støttekontakter i oppdrag for å tilrettelegge individuelle
fritidstilbud.
Forsikring: Barn og unge er dekket av Trondheim kommunes forsikringsordninger når barna deltar
på aktiviteter i regi av Trondheim kommune.
Oppsigelsesfrister: Støttekontakten og Kulturenheten kan gjensidig si opp
oppdragsavtalen med 14 dagers varsel.

2. Støttekontaktens ansvar
Støttekontakten har ansvar for å gjennomføre oppdraget i tråd med målsettingen som står
beskrevet i vedtaket fra Helse og velferdskontor 0-18 år. Støttekontakten skal orientere seg om
barnets interesser og aktivitetsønsker. Støttekontakten skal tilrettelegge for deltakelse i samarbeid
med barnet/familien.
Omfang: Støttekontakten skal tilby en regelmessig aktivitet pr. uke. Eventuelle unntak fra dette
skal fremkomme av vedtaket, eller etter nærmere avtale. Aktiviteten skal i hovedsak følge
skoleruta.
Taushetsplikt: Støttekontakten har taushetsplikt om personlige forhold knyttet til den man er
støttekontakt for, også etter at oppdraget er avsluttet.
Politiattest: Alle som skal være støttekontakt må levere tilfredsstillende politiattest før oppdraget
kan starte.

3. Foresattes ansvar
Foresatte skal gi støttekontakten tilstrekkelig informasjon, opplæring og kunnskap om barnet.
Utgifter: Foresatte skal dekke barnets og støttekontaktens utgifter til reise og aktivitet og
eventuelle måltider.
Ledsagerbevis: Barn som har ledsagerbevis må alltid ha dette med seg. Hvis den planlagte
aktiviteten ikke aksepterer ledsagerbevis, eller hvis barnet ikke har ledsagerbevis, må
foresatte også dekke støttekontaktens utgifter.
Transport: Foresatte har ansvar for at barnet kommer seg til/ fra avtalt oppmøtested.
Fravær: Dersom foresatte melder forfall for barnet til en avtale samme dag, faller timene bort.
For ytterligere informasjon, eller behov for endringer i aktivitetstilbudet, vennligst henvend deg
til din kontaktperson i Kulturenheten, avdeling Barnekultur.

For mer informasjon om tilrettelegging av fritid for barn og unge:
www.trondheim.kommune.no
Tilrettelagte fritidsaktiviteter og støttekontakt for barn og unge
Facebook: Kulturenheten, Barnekultur

http://www.trondheim.kommune.no
https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/stottekontakt-og-tilrettelagte-fritidsaktiviteter/stottekontakt-og-tilrettelagte-fritidsaktiviteter-for-barn-og-unge/
https://www.facebook.com/barnekultur

