
Samarbeidspartnere: 

Når familien ønsker det samarbei-
der vi med PP-tjenesten, Familiehu-
set,  Barnevernet, Helsestasjon,  

Fysio/ergo-tjenesten, barnehager 
og skoler. Videre har vi bla. kontakt 
med NAV, Kultur, Bupa, fastleger, 
spesialisthelsetjenesten, Frivillig- 

hetssentralen og Borre Allsport 

 

Borre Allsport 

 

Overgang fra ungdom til voksen: 

Det året ungdommen har fylt 18 år, 
vil  saksbehandling og ansvar for 
tjenestene overføres til kommunal-
område Helse og velferd ved årsskif-
tet. Det er laget egen rutine som 
skal sikre forutsigbarhet for alle par-
ter.   

 

Horten kommune 
Enhet for Barnehabilitering 
Pb 10 
3191 Horten 

Telefon:33085050 
Besøksadresse: Horten Rådhus 
E-post: postmottak@horten.kommune.no 
 
 

  

Vi ønsker å bidra til:  

 En trygg oppvekst med gode 

opplevelser for barn og unge med 

funksjonsnedsettelser 

 Tilrettelegge for at barn, unge og 

foresatte blir i stand til å påvirke egen 

livssituasjon og kunne delta i 

samfunnet 

ENHET FOR  

BARNEHABILITERING 

Tiltakskoordinatorer. Fra venstre: 
Anette C. Pihl og Monica Furuseth 

Horten kommune 

 

Søknadsskjema finnes på 
www.horten.kommune.no eller ved henven-
delse. For mer informasjon; kontakt oss! 



Enhet for Barnehabilitering har ansvar 
for tjenester som ytes etter loven om 
kommunale helse- og omsorgstjenester. 
Vi yter tjenester ut det året barnet er 18 
år. Barnehabilitering har fokus på helse-
fremmende og forebyggende tjenester; 
nettverksbygging, aktivitet og forebyg-
ging av ensomhet. Dette i samarbeid 
med foresatte. Enheten etterstreber å 
finne løsninger som passer for den en-
kelte familie.  

 

Støttekontakt: 

Innvilges barn /ungdom som ikke selv 
klarer å opprettholde eller bygge nett-
verk. Kan for eksempel gis som: 

 Individuell støttekontakt 

 Gruppe, bla ”Jentegruppa” 

Treningskontakt/ Fritid med bistand 
(hjelp /støtte inn i organisert aktivitet) 

 

Avlastning: 

Innvilges foresatte som har omsorgsorgs
– oppgaver utover hva man kan forvente 
i gitt alder. Kan for eksempel gis ved: 

 Kommunalt avlastningssenter 

 Orerønningen dagavlastning (et 
”etter skoletid og ferie”-tilbud) 

 Privat: døgn eller timer 

 

 

Tjenester: 

 Aktivitetsbasert helgeavlastning, som for 
eksempel ”Gutta på tur” eller ved 
Eidene.  

 Eget ferietilbud 

 Støtte inn i annen aktivitet 

 

Samtale: 

Vi tar gjerne en samtale for å avklare og 
finne ut av hvilke utfordringer familien har, 
informere om våre tjenester samt eventuelt 
veilede videre. 

 

Omsorgslønn: 

Kan søkes om i forhold til særlig tyngende 
omsorgsarbeid for et barn.  

 

Nettverksgruppe: 

for familier med barn med 
funksjonsnedsettelser.  Dette er et tilbud til 
foresatte, hvor man møtes ca 4 ganger per 
år, og tar opp ulike tema. 

 

Familieråd: 

Horten kommune kan tilby metoden 
Familieråd, tilpasset det å ha barn med 
funksjonsnedsettelse. 

Koordinator og Individuell Plan (IP)  

Personer med behov for sammensatte og 
langvarige tjenester, kan søke om koordina-
tor og IP.  

 

Ambulerende team: 

Hjelp til barn og  unge som av ulike årsaker 
synes det er vanskelig å komme til skolen, 
eller være der.  

”Gutta på tur” 


