Barneverntjenesten
Stangalandsgata 3, 4250 Kopervik

Meldeplikt til barneverntjenesten
Alle som arbeider i offentlige instanser og tjenester, eller som
utfører arbeid for det offentlige, har meldeplikt til
barneverntjenesten. Meldeplikten vil si at du er pålagt å varsle
barneverntjenesten dersom du blir kjent med forhold du tror vil
kunne skade et barns/en ungdoms helse eller utvikling.
Meldeplikten gjelder selv om du har taushetsplikt. En offentlig
melder kan ikke levere anonym melding til barneverntjenesten.
Du finner nærmere informasjon om meldeplikten i:







Barnevernloven § 6-4
Barnehageloven § 22
Helsepersonelloven § 33
Familievernkontorloven § 10
Opplæringsloven § 15-3
Lov om sosiale tjenester i NAV § 45

Det er mange forhold som kan gi grunn til bekymring for et
barns eller en ungdoms helse og utvikling. Utrygge
familieforhold med store konflikter, mangel på stimulering,
mangel på kontakt, mangel på beskyttelse eller
barnets/ungdommens egen adferd er bare noen av mange
stikkord som kan gi stor grunn til bekymring for et barns eller
ungdoms utvikling. Dersom du er i tvil om det du ser gir grunn til
bekymring for barnet/ungdommen er du velkommen til å ta
kontakt med barneverntjenesten for en drøfting. Dette gjøres
lettest ved å kontakte Barneverntjenestens mottaksavdeling pr
telefon: 40 41 30 68/. Saken kan drøftes anonymt.

Unntatt offentlighet ihht
Offentlighetsloven § 5a.

Melding til barneverntjenesten
Barnets navn:
Adresse:
Barnets navn:
Adresse:
Barnets navn:
Adresse:

p.nr:

Foresattes navn:
Adresse:

telefon:

Foresattes navn:
Adresse:

telefon:

p.nr:
p.nr:

Er begge foresatte informert om at melding sendes barneverntjenesten?
(Ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep skal ikke foresatte informeres om melding)

Ja
Nei

Kjennskap til barnet/ungdommen og familien:
(for eksempel: Hvordan og hvor lenge har du kjent barnet/ungdommen, hvordan er fremmøte i barnehage/skole
eller til avtaler hos helsestasjon, hvem bor barnet/ungdommen sammen med,, evt kjente konflikter i familien)

Hvilke konkrete bekymringer/observasjoner har du i saken:
(Forsøk å være konkret og objektiv her. Beskriv konkrete episoder dersom det er mulig. Tidfest episodene)
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Unntatt offentlighet ihht
Offentlighetsloven § 5a.

Beskrivelse av barnets/ungdommens fungering:
(Hvordan fungerer barnet/ungdommen ifht. normalatferd /utvikling. Har han/hun avvikende atferd?)

Hvilke tiltak har vært forsøkt:
(Er bekymringen drøftet med foresatte? Mottar familien hjelp fra andre instanser? Har meldeinstansen iverksatt
egne tiltak i familien? Vil disse bli videreført etter at melding er sendt?)

Melder
Instans:
Dato:

Underskrift
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