Barneverntjenesten i Nord-Østerdal

Tynset kommune
Barneverntjenesten
Torvgata 1
2500 Tynset

Melding til barneverntjenesten

Unntatt offentlighet § 13

Det er tilstrekkelig at du har grunn til å tro at barnet er utsatt for omsorgssvikt for å melde fra til barnevernet.
TIPS TIL INNHOLD I MELDINGEN
-

Vær konkret og detaljert. Jo bedre informasjon meldingen inneholder, jo lettere er det å følge den opp.
Ikke trekk egne konklusjoner. Som melder skal du si fra om hva du observerer. Det er barnevernets og
eventuelt politiets oppgave å avgjøre hva som skjer videre i saken.
Det er ikke nødvendig å bruke fagterminologi. Fortell med egne ord hva du har sett/hørt/observert.
Meldingen vil i sin helhet bli lest opp til partene

Barn Etternavn, fornavn

Oppgi de opplysningene du har om barnet. Du kan
også melde bekymring for ”Anne i syvende klasse på
Rud skole”

Mor:
Hvis du kjenner mors navn

Far:
Hvis du kjenner fars navn

Født:

Adresse/Telefon:

Hva har du observert/hørt som gjør at du er bekymret?

Gjengi så nøyaktig som mulig med dine egne ord hva du har sett eller hørt som gjør deg bekymret.

Har barnet fortalt noe til deg direkte som gir grunn til bekymring? I så fall, hva?

Gjengi så nøyaktig som mulig hva barnet har sagt som gir deg grunn til bekymring.

Kjenner du til andre som er eller bør være bekymret for barnet? Hvem?

Eksempler: Slektninger, lærer eller andre på skolen, helsepersonell, naboer, venner av familien.

Hva er din relasjon til barnet og familien?
Eksempler: Barnets tante, fars treningskamerat, venn av familien, nabo.

Familiens nasjonalitet og språk – er det behov for tolk for å kommunisere med familien?
Oppgi familiens nasjonalitet og språk dersom du kjenner det.

Melders navn:
Adresse:

Telefonnummer:

Privatpersoner kan være anonyme, men hvis du står fram er det lettere for barnevern og/eller politi å gjøre nødvendige
undersøkelser.

Dato:

Underskrift

Hvis du mistenker at barnet er utsatt for noe straffbart, for
eksempel vold eller seksuelle overgrep i hjemmet, skal ikke
foreldrene varsles.

