
 

 

 

Bedre tverrfaglig innsats i BYN  

                
 

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) – Stafettlogg  
En introduksjon for foreldre. 
 
I Nærøysund kommune har vi fokus på barn og unges trivsel. Vi har derfor innført 
Bedre tverrfaglig innsats (BTI). BTI er et system som skal sikre tidlig og bedre tverrfaglig 
innsats og foreldresamarbeid.  
Som foreldre/foresatte vil dere alltid ha en stafettholder som vil være deres 
kontaktperson. Stafettholderen er en ansatt som har jevnlig kontakt med ditt barn/ din 
ungdom. 
 
Hva er en stafettlogg?  

▪ En elektronisk loggbok over tiltak og involverte personer  

▪ Alle iverksatte tiltak og tidspunkt for evaluering er samlet i Stafettloggen 

▪ Stafettloggen gir en oversikt over hvilke tjenester og hvilke fagpersoner som er 
involvert og hvilke oppgaver den enkelte har  

▪ Stafettloggen skal være med på å sikre gode overganger for dere og deres 
barn/elev 

▪ Dere vil til enhver tid være oppdatert på det som er skrevet i loggen 
▪ Kun barnets/elevens foreldre og de personene som foreldrene gir tillatelse til, 

får lesetilgang til stafettloggen 
 
Når starter en Stafettlogg?  
En stafettlogg blir opprettet når foreldre og helsestasjon/ barnehage/ skole 
bestemmer seg for å sette inn tiltak rundt barnet/ ungdommen. Tiltakene vil knyttes til 
utviklingsområder der barnet/eleven kan ha nytte av ekstra støtte i en periode eller 
over tid. Foreldre må gi skriftlig samtykke til at stafettloggen blir opprettet. Det må 
innhentes nytt samtykke dersom flere tjenester skal involveres. Det innhentes også 
samtykke ved alle overganger.  
NB! Elev over 15 år kan selv gi samtykke til opprettelse av logg! 
 
Når slutter en Stafettlogg?  
Stafettloggen slutter når dere som foreldre sammen med øvrige samarbeidspartnere 
ser at barnet/eleven trives og at tiltakene har gitt ønsket effekt. Som foreldre kan dere 
til enhver tid avslutte loggen. Ved avslutning av en logg vil det tas ut en utskrift som 
blir lagret i barnet/den unge sin journal i barnehage/skole, eller hos en hjelpetjeneste -
dersom de er involvert. 
 
Tilgang til den elektroniske stafettloggen:  
Den elektroniske loggen ligger på internett. Skriv følgende adresse inn i adresselinjen:  
http://www.bynloggen.no  

Når du har åpnet påloggingssiden, logger du på med din Bank ID. 
Spørsmål om Stafettloggen kan rettes til barnehagen, skolen eller den hjelpetjenesten 
du samarbeider med. 

http://www.bynloggen.no/

