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Unntatt offentlighet i h.h.t offl. 13.1 jf fvl 13.1.1 
 
 
 
 
 
 
SAMTYKKEERKLÆRING TIL OPPRETTELSE OG BRUK AV STAFETTLOGG  
 
 
Barnet/elevens navn:………………………………………………………………………………………  
 
Jeg/ vi samtykker i at ………………………………….(instans) unntas fra lovbestemt taushetsplikt 
og kan opprette en stafettlog for mitt/vårt barn. 
 

• Tema som kan drøftes er følgende: Tiltak rundt barnet og effekten av disse.  
• Målsettingen med dette samtykket er:  Opprette en stafettlogg og samhandle rundt tiltak 

knyttet til Stafettloggen.  
• Forutsetningen for en slik målsetting er et godt samarbeid og en åpen kommunikasjon.  

 
Jeg/ vi er gjort kjent med at formålet med utveksling av opplysninger er med på å gi barnet  best 
mulig utviklingsmuligheter,og at informasjonen som gis, er begrenset til det som til enhver tid er 
nødvendig. Dersom informasjon skal begrenses presiseres dette nedenfor: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dette samtykket er gitt under forutsetning av at underskriverne på forhånd er gjort kjent med hva 
det innebærer å opprette en stafettlogg.  
 
Dette samtykket gjelder så lenge hjelpetiltak er iverksatt. Jeg/ vi er gjort kjent med at samtykket 
kan trekkes tilbake når som helst, fortrinnsvis skriftlig.  
 
 
Askim, dato …………………….  
 
 
………………………   …………………  ………………………….  
Foresatte    Foresatte    Stafettholder  
 
 
 
……………………………..  
Elev over 15 år 
 

Askim Kommune 
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Tidlig innsats – Stafettlogg Dokumentasjon, samarbeid og gode overganger  
 
I Askim kommune har vi fokus på «Tidlig innsats».. Tidlig innsats er både innsats tidlig i et barns 
liv, og å gripe inn tidlig når problemer oppstår eller avdekkes. 

Kunnskapsdepartementet har presentert strategien "fange opp - følge opp". Det er et mål at både 
barnehagen og skolen skal bli bedre til å fange opp og følge opp de som trenger hjelp og støtte. 
Tidlig innsats er en nøkkel i arbeidet med å fange opp og følge opp de som trenger særskilt hjelp 
og støtte. 

Barnas levekår og oppvekstmiljø de første årene av livet er helt avgjørende for videre utvikling. 
Omsorgssituasjon og oppvekstmiljø danner grunnlag for læringsutbytte gjennom hele skoletiden 
og er dermed avgjørende for utdanningsvalg og senere jobbtilknytning, sosial posisjon og helse. 
 
Som en hjelp til å systematisere dette arbeiet har vi innført Stafettloggen.  
 
Hva er en stafettlogg?  

• En Stafettlogg er en elektronisk loggbok over tiltak og involverte personer  
• I Stafettloggen beskrives de avtaler som er inngått  
• Stafettloggen gir en oversikt over hvilke tjenester og hvile fagpersoner som er involvert og 

hvilke oppgaver de har  
• Stafettloggen kan være med på å sikre gode overganger for dere og deres barn  

 
Stafettloggen utarbeides alltid i samarbeid med dere som foreldre ved at dere gir samtykke.  
Dere vil til enhver tid være oppdatert på det som er skrevet i loggen.  
Kun barnets foreldre og de personene som foreldrene gir tillatelse til, kan få lesetilgang til 
stafettloggen.  
 
Når starter en Stafettlogg?  
Når en medarbeider og foreldre er blitt oppmerksom på et barn, har diskutert bekymringen og 
bestemmer seg for å sette inn et tiltak rundt barnet.  
Stafettloggen starter når foreldrene har gitt samtykke og et tiltak skal igangsettes – når det 
innledes et samarbeid rundt deres barn.  
Tiltakene vil knyttes til utviklingsområder der barnet kan ha nytte av ekstra støtte i en periode 
eller over tid.  
Det innhentes alltid samtykke fra foreldrene, dette utvides når flere tjenester involveres.  
Det innhentes også samtykke ved alle overganger.  
 
Når slutter en Stafettlogg?  

• Stafettloggen slutter når dere som foreldre sammen med øvrige samarbeidsparter ser at 
barnet trives og tiltakene har gitt ønsket effekt.  

• Som foreldre kan dere til enhver tid avslutte loggen. Historiske data blir imidlertid arkivert i 
«Barnets mappe» i kommunens arkiveringssystem. 

•  
• Når barnet avslutter grunnskolen i Askim. Historiske data blir imidlertid arkivert. 
• Når barnet flytter fra kommunen. Historiske data blir imidlertid arkivert. 

 
Adgang til den elektroniske stafettloggen:  
Den elektroniske loggen ligger på internett.  
Det er flere påloggingsmuligheter:  
1. Skriv følgende adresse inn i adresselinjen: http://www.askim.kommune.no/stafettloggen  
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Når du har åpnet påloggingsdsiden, logger du på med BankId.  


	nødvendig Dersom informasjon skal begrenses presiseres dette nedenfor 1: 
	nødvendig Dersom informasjon skal begrenses presiseres dette nedenfor 2: 
	Askim dato: 
	Barnetelevens navn: 
	Instans: 


