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Forebyggende avdeling for barn og unge
Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste
(PPT)
PPT er hjemlet i opplæringsloven og er i
utgangspunktet en skole og barnehage tilknyttet
tjeneste. PPT skal være tilgjengelig for barn, unge og
voksne med særlige opplæringsbehov i
kommunen. Barnets vansker kan være knyttet opp
mot faglige og/eller sosiale vansker og lignende. PPT
gir råd til foreldre, skoler og barnehager i forhold som
angår barnets opplæringssituasjon.
Henvisning til PPT kan skje gjennom skole,
barnehage, helsesøster, barnevernet. og foreldre/
foresatte.
Barn over 15 år kan henvise uten samtykke fra
foresatte.

Kontaktpersoner PPT
Anne Mari Bech/Leder tlf: 78476579
anne.bech@nordkapp.kommune.no

Oddny Thomassen tlf: 784 76577
oddny.thomassen@nordkapp.kommune.no

Maria Johansen tlf: 784 76578
maria.johansen@nordkapp.kommune.no

Helselsøstertjenesten i Nordkapp
Helsesøstertjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og
unge i alderen 0-20 år og deres foresatte. Tjenesten er et
lavterskel tilbud som skal være lett tilgjengelig for målgruppen
Helsesøster arbeider med å fremme god fysisk, psykisk og
sosial helse blant barn og unge, samt bidra til å gjøre barn og
unge istand til å kunne påvirke faktorer som fremmer deres
helse, trivsel og mestring.
Helsesøster arbeider primært på helsestasjon og i
skolehelsetjenesten.
Andre arbeidsoppgaver:
ñ Smittevern
ñ Vaksinasjon
ñ Miljørettet helsevern
ñ Folkehelsearbeid/ opplysningsvirkssomhet

Kontaktpersoner

Barneverntjenesten i Nordkapp
Barneverntjenesten har som formål å være en garanti for
at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og
utviklingsmuligheter. Ivareta barn ved å sikre at de får
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
Barnevernets arbeid er en blanding av hjelp og kontroll.
Et overordnet prinsipp er at tiltak skal være for barnets
beste.
Barnevernet skal alltid først vurdere om det er mulig å
hjelpe barnet og familien ved forebyggende tiltak.
Alle kan melde bekymring til barneverntjenesten.

Kontaktpersoner Barneverntjenesten:
Vivi Tuv Pettersen tlf:784 76690

Fagansvarlig helsesøster
Audhild Andreassen tlf. 784 76671
e-mail: audhild.andreasssen@nordkapp.nhn.no

vivituv.pettersen@nordkapp.kommune.no

Helsesøster
May Synnøve Kristiansen tlf. 784 76672
e-mail. maysa@nordkapp.nhn.no

Trude Flæthe tlf: 784 76692

Karin Brynlund tlf: 784 76691
karin.brynlund@nordkapp.kommune.no
trude.flaethe@nordkapp.kommune.no

