Hva gjør jeg? - ved bekymring for barn/unge
SE
OBSERVER tegn og signaler hos
barn og/ eller foresatt
NÅR HAR JEG OPPLYSNINGSPLIKT?

•
•
•

Barn blir mishandlet hjemme
Annen alvorlig omsorgssvikt
Barn viser vedvarende,
alvorlige atferdsvansker
Plikten bortfaller ikke om du hjelper.
ALVORLIG OMSORGSSVIKT
Alvorlige mangler i fysisk og psykisk
omsorg, som mat, klær, boforhold og
helse, kontakt og trygghet.
Mistanke om mishandling og andre
alvorlige overgrep, som fysisk,
psykisk mishandling, familievold,
seksuelle overgrep, trakassering og
vedvarende mindre overgrep.
Alvorlig syke el funksjonshemmede
barn som ikke får dekket behov
tilstrekkelig.
Foresatte som ikke er i stand til å ta
godt nok vare på barn, grunnet
utviklingshemming, alvorlig psykisk
lidelse eller alvorlige rusproblemer.
Mistanke om tvangsekteskap,
bekymring for omskjæring og fare for
menneskehandel.
ALVORLIG ATFERD
Alvorlig eller gjentatt kriminalitet,
misbruk av rusmidler eller annen
form for utpreget normløs adferd.

SPØR

AVKLAR

Har jeg bekymring grunnet signaler
hos barn eller foresatte?
Noe i samspillet barn – foresatt?
Hva konkret gjør meg bekymret?
Hva har jeg sett og hørt?
Tegn på alvorlig omsorgssvikt?
Tegn på vedvarende alvorlige
atferdsvansker?
Hvor bekymret er jeg?
Hvor lenge har jeg vært bekymret?
Er barnet i akutt fare?
Hvordan er familiesituasjonen?
Hvordan er følelsesmessig, sosial og
fysisk tilstand?
Finnes det tilgjengelige ressurser i
nettverket rundt barnet?

Drøft bekymringen med leder.
Analyser bekymringen din:
Er det grunn til bekymring?
Hvor alvorlig er bekymringen?
Bør det foretas flere observasjoner?
Tidsfrist for ny oppsummering.
Oppsummer og konkluder.

Skal opplysningsplikten gjelde må
det være holdepunkter for at barnet
blir utsatt for mishandling/
omsorgssvikt:
Hendelser, utsagn og situasjoner
som vekker bekymring, enten hos
barnet eller ved foreldrefungeringen.
Det kreves ikke sikker viten!

Alle offentlige
ansatte har
selvstendig, individuell
opplysningsplikt
til barneverntjenesten!

Behov for hjelp til vurdering,
ved tvil om alvorlig bekymring?
Rådfør med barneverntjenesten.
Avklar videre oppfølging.
INFORMERT SAMTYKKE
Samtykke fra barnet og/eller foresatt
skal foreligge for å dele nødvendige
opplysninger.
NB! Manglende samtykke er ikke
til hinder for bekymringsmelding
INFORMASJON:
Så langt mulig/ hensiktsmessig for
barnet, skal bekymringen formidles
foresatte på en saklig, konkret og
respektfull måte.
Bekymringsmelding gjennomgås,
foresatte kan gi tilføyelser og få kopi.
Unnlat å gi informasjon ved mistanke
om vold og overgrep!

Gjerdrum barneverntjeneste:
95 18 81 02
Barnevernsvakta:
64 84 25 75/ 64 84 20 00
Politi: 02800
Politi nødtelefon: 112

HANDLE
Handlingsmåter:
A. Ikke alvorlig bekymring
B. Behov for hjelp til vurdering
C. Alvorlig bekymring
A) Samtale med barn/ foresatte.
Bekymringen formidles til foresatte.
Tiltak og oppfølging planlegges i
samarbeid med foresatte.
Hold alltid fokus på barnets beste!
Oppfordre og bistå til å ta kontakt
med barnevernet ved behov for hjelp
og støtte til omsorgsbehov.
Informer om samtykke-baserte tiltak.
B) Bekymringen formidles foresatte.
Mest sentral instans for hjelp til
vurdering er barneverntjenesten.
Drøfting i tverrfaglig møte eller
kontakt med andre hjelpetjenester
kan enkelte ganger være aktuelt.
Dersom foresatte ikke ønsker
samarbeid, vurder alternativ C.
C) Bekymringen formidles foresatte,

unntatt mistanke om vold/ overgrep.
Skriftlig bekymringsmelding til
barnevern gjennomgås m foresatte.
Ta direkte kontakt med barnevern
ved høy bekymring.
Sørg for at barnet blir ivaretatt og har
tilsyn av en trygg voksen.
Kontakt politi ved mistanke om
straffbare forhold.

