Forebyggende tjenester
Unntatt offentlighet
Offentlighetslovens § 13
Forvaltningslovens § 13 flg

Melding til barneverntjenesten
Offentlige myndigheter og organisasjoner og private som utfører oppgaver for det offentlige har
meldeplikt til barneverntjenesten, uten hinder av forvaltningsmessig taushetsplikt, såfremt det er
grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
eller vedvarende alvorlige atferdsvansker. Også yrkesutøvere i medhold av blant annet
helsepersonelloven, psykisk helsevernloven, familievernkontorloven, meklingsmenn i ekteskapssaker
og opplæringsloven har meldeplikt. Barneverntjenesten plikter dessuten å yte hjelp til familier som
har krav på hjelpetiltak etter barnevernloven. Slike hjelpetiltak kan være råd og veiledning,
støttekontakt, besøkshjem eller økonomisk støtte for barnet. Barneverntjenesten er forpliktet til å gi
tilbakemelding til offentlig melder om barnevernets videre behandling av meldingen.

1. Informasjon om barnet
Navn:
Adresse:
Skole/ barnehage:
2. Informasjon om foreldre/foresatte
Relasjon til barnet (sett x): Far:
Navn:
Adresse:

Fødselsnummer.:
Telefon:
Mor:

Annet:
Fødselsnummer:
Telefon:

Relasjon til barnet (sett x): Far:
Mor:
Navn:
Adresse:
3. Informasjon om søsken (navn og alder)

Annet:
Fødselsnummer:
Telefon:

4. Hvor bor barnet/barna – hvem har den daglige omsorgen?

5. Informasjon om nasjonalitet
Hvilken nasjonalitet har foreldre og barnet/barna?
Hva er morsmålet til foreldre/foresatte?
Hva er morsmålet til barnet/barna?
Er det behov for å bruke tolk? Hvis ja, på hvilket språk
6. Informasjon om melder (kryss av): Privat melder
Offentlig melder
Privat melder ønsker å være anonym
(Kun private meldere kan være anonyme, men anonymiteten kan oppheves av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker).

Navn på instans og melder:
Adresse:
Kontaktperson:
E-post:
Årsak til ønske om anonymitet:

Telefon:
Telefon:

7. Beskriv hva som ligger til grunn for bekymringen
Bakgrunnsinformasjon. Konkret bekymring. Situasjoner og observasjoner. Hvem har observert og
når ble det observert?

8. Informasjon om familien mottar hjelpetjenester
Mottar familien hjelpetjenester?
Ja
Nei

Hvis ja, beskriv nærmere (hva og fra hvem):

9. Foreldrenes/foresattes kjennskap tilmeldingen
Offentlige meldere må informere foreldre om at melding sendes. (Unntak for å informere foresatte om
bekymring eller kontakt med barneverntjenesten gjelder kun ved mistanke om overgrep eller alvorlig
mishandling).

Er foreldre/foresatte orientert om at meldingen sendes?

Ja

Hvis nei, hva er årsaken til dette?
Hvis ja, er de kjent med innholdet i meldingen?

Sted/dato
Vedlegg:

Bekymringsmelding skal sendes til:
Barneverntjenesten i Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest
Tlf: 78 40 23 95/ Fax:78 40 24 05
Besøksadresse: Storgata 17, kommunehuset

Signatur melder

Nei

