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Med foreldrenes samtykke
samarbeider vi til beste for
barnet og familien.
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Ta gjerne kontakt med en av oss!

Helsestasjonen

- er et tilbud til alle barn og oftest den
første instans familien kommer i kontakt
med etter fødsel.
Sigdal helsestasjon har tilbud til gravide,
barn, ungdom og foreldre:
Tjenesten kan tilby:
- Råd og veiledning
- Helsekontroller
- Vaksinering
- Hjemmebesøk
- Husmorvikar
- Helsestasjon for ungdom
- Tlf: 32 71 14 00 / 32 71 14 37

Lege
Prestfoss legesenter
- Tlf: 32 71 23 00
Eggedal legekontor
- Tlf: 32 71 47 24
Legevakt Ringerike: 32 11 11 11
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Tannhelsetjenester til barn
Sigdal tannklinikk
- Tlf: 32 71 07 08

Fysioterapi / Ergoterapi til barn
Tjenesten kan tilby:
- Råd og veiledning i trening.
- Hjemmebesøk, evt. besøk i barnehage og skole
- Formidling og tilpassing av hjelpemidler
- Tilrettelegging av barnets miljø
Fysioterapeut tlf: 32 71 14 00/32 71 14 41
Ergoterapeut tlf: 32 71 22 00

Tjenester til funksjonshemmede
(koordinerende enhet)
Tjenesten kan tilby:
- Avlastning ( hjemme eller i avlastningsbolig)
- Støttekontakt
- Praktisk bistand / opplæring
- Omsorgslønn
- BPA - Brukerstyrt personlig assistent
- Ledsagerbevis til funksjonshemmede
- Plass i heldøgns omsorgsbolig / barnebolig
- Tlf: 32 71 22 40 / 32 71 22 45
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Barnevernstjenesten

•

Barnehager

•
•

Tjenesten kan tilby:
- Råd og veiledning til foresatte
- Avlastning / støttekontakt
- Tlf: 32 71 14 00

- Funksjonshemmede er prioritert ved opptak
til barnehageplass. Barnet tildeles ekstra
ressurser etter behovsvurdering. Henvendelse 		
Sigdal Kommune ved Barnehagekonsulent
- Tlf: 32 71 14 00
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Skolen
- Alle barn har rett og plikt til skolegang. De som har
spesielle behov, har rett til tilpasset undervisning.
Det kan også være nødvendig med tilrettelegging
av lokaler og skyss

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
- Det er felles tjeneste for Sigdal, Modum
og Krødsherad. Hovedkontoret er i Vikersund.
Fagpersoner bistår i barnehager og skoler.
Foreldre kan selv ta direkte kontakt, eller få
hjelp fra barnehage, skole eller helsestasjon
til henvisning.
-		Tlf: 32 78 93 70

•

Psykiatritjenesten
- Til voksne: Tlf. 32 71 22 00
- Til barn: Barne- og ungdomspsykiatrisk avd.
(BUP) tilknyttet Kongsberg sykehus.
Henvisning fra helsestasjon,
fastlege eller barnevern

NAV Sigdal
Tjenesten kan tilby:
- Råd og veiledning
- Informasjon om økonomiske stønadsordninger
- Informasjon om tilskudd til tilrettelegging
av boliger for funksjonshemmede
- Parkeringsbevis til funksjonshemmede
- Tlf: 5555 3333

Fritid
- Informasjon om aktiviteter for
barn og unge:
- Tlf: 32 71 14 00 Sigdal kommune 		
ved Ungdoms- og Idrettsleder

Alle barn med behov for samordna
tjenester, har rett til å få opprettet
en ansvarsgruppe og utarbedet
individuell plan, dersom foreldrene
ønsker dette.

Tjenester fra A–Å
www. sigdal.kommune.no

