Journalstempel:

Postadresse: Værnesregionen Barneverntjeneste, Pb 133,
7501 STJØRDAL
Besøksadresse: Rådhuset, Kjøpmannsgata 9, STJØRDAL
Tlf: 74 83 35 00
Unntatt offentlighet
Offl. § 13 jf Bvl. § 6-7

Skjemaet må skrives ut før utfylling.
Skjemaet skal ikke sendes pr e-post.

MELDESKJEMA – BARNEVERN
(Bekymringsmelding)
OPPLYSNINGER OM BARNET
Barnets navn

Fødselsdato/ Personnr

Adresse

Postnummer /sted

Kjønn
Jente ☐ Gutt
Telefon

Barnehage/skole

Avdeling/klasse og kontaktperson

Telefon

Navn på barnets fastlege/kontor

Er kontaktet
Ja ☐
Nei ☐

Telefon

FAMILIEOPPLYSNINGER
Mor/foresatt

Foreldreansvar

Bor sammen med barnet

Adresse

Ja ☐
Nei ☐
Postnummer/sted

Far/foresatt

Foreldreansvar

Adresse

Ja ☐
Nei ☐
Postnummer/sted

Vet ikke ☐

Ja ☐
Telefon

☐

Nei ☐

Bor sammen med barnet
Vet ikke ☐

Ja ☐
Telefon

Nei ☐

Hvem bor barnet sammen med (voksne og barn)

Språk

Behov for tolk
Ja ☐

HVA GJELDER BEKYMRINGEN
☐ Barnets atferd
☐ Seksuelle overgrep
☐ Fysisk mishandling av barnet
☐ Rusmisbruk

☐
☐
☐
☐

Nei ☐

Foreldrenes psykiske helse
Vold i hjemmet
Mangler ved foreldrenes oppfølging
Annet: ………………………………………………
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VIKTIG:
Hvis bekymringen gjelder mistanke om vold eller seksuelle overgrep skal dette diskuteres med
mottaket i barnevernet før man sender melding.
Er problemstillingen mistanke om vold eller seksuelle overgrep skal dette ikke diskuteres med
foreldrene.
ANDRE OPPLYSNINGER
Har barnets situasjon vært drøftet med
Navn på representant
barneverntjenesten?
Ja ☐
Nei ☐
Er det andre instanser inne?
Navn på instans/ kontaktperson
Ja ☐
Nei ☐
Er meldingen drøftet med foreldrene?
Ja ☐
Nei ☐
På hvilken måte og hvor lenge har offentlig melder forsøkt å hjelpe barnets situasjon? Beskriv tiltak.
(Gjelder kun offentlig melder)

Kort om bakgrunnen for henvendelsen. (Fyldig beskrivelse i vedlegg)

Tilhørighet til barnet. (Gjelder kun privat melder)
Offentlig melder
Sted og dato

Enhet:
Enhetsleder (kun offentlig melder)

Sted og dato
Kontaktinformasjon:
Kontaktperson
Privat melder
Sted og dato
Kontaktinformasjon:
Privat melder
Anonym melder
Jeg ønsker å være anonym

Ja ☐

Nei ☐
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Ta kontakt med mottak i barneverntjenesten og drøft hvis du:








opplever at et barn / ungdom ikke har det bra
er bekymret for at barn ikke får dekket sine behov for omsorg, trygghet, mat eller stell
er bekymret for at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig
er bekymret for at foreldre har rusproblemer / psykiske problemer
er bekymret for at foreldre har mistet styringen over barnet sitt
har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
er sterkt bekymret for barnet ditt

Bekymringen kan drøftes anonymt. Offentlig melder må alltid levere skriftlig melding.

Avvergeplikt, meldeplikt og taushetsplikt
Alle borgere har en plikt til å avverge nærmere angitt straffbare handlinger, blant annet familievold og seksuelle overgrep
(straffeloven § 196). Avvergeplikten gjelder kun når det er mulig å avverge den straffbare handlingen.
Avvergeplikten opphever alle typer taushetsplikt, og gjelder derfor også ansatte med yrkesmessig taushetsplikt.
Pliktentilåavvergeinntrernårmanholderdetformestsannsynligatden straffbarehandlingenvilbli begått/fortsette. Det
kreves altså kun sannsynlighetsovervekt, ikke sikker kunnskap, før avvergeplikten inntrer.
Avvergeplikten erenpersonligplikt.Det erikkenokåha«meldtfra» tilforeksempeloverordnedeellerannen instans dersom disse
ikke gjør tilstrekkelig for å avverge forbrytelsene. Avvergeplikten kan også oppfylles ved å melde ifra til politi, om man
mistenker straffbare forhold.
Brudd på avvergepliktenstraffes medbot ellerfengselinntil 1år.Det erogså straffbart å medvirketilbrudd på avvergeplikten,
for eksempel ved å overtale noen til å ikke melde fra til politiet.
Det gjelder også for alle en personlig meldeplikt til barnevernet (barnevernloven § 6-4). Meldeplikten opphever alle typer
taushetsplikt, med unntak av for prester (og advokater). Prester er derfor den eneste kirkelige yrkesgruppen som ikke har
meldeplikt til barnevernet.

Veiledning til utfylling av vedlegg til bekymringsmelding
Tips til innhold i meldingen





Vær konkret og detaljert. Jo mer informasjon meldingen inneholder, jo lettere er det å følge den opp.
Bruk gjerne eksempler.
Beskriv hvor lenge du eventuelt har observert det du er bekymret for.
Har det vært en endring i barnets atferd eller sinnsstemning? Kan dette knyttes opp mot noe i barnets
livssituasjon?

Fortsatt noe som er uklart?
Ring barneverntjenesten for drøfting eller for å gjøre avtale på 74 83 35 00.
Etter kl 15.00 på hverdager kontaktes, i saker som ikke kan vente, Barnevernvakta på tlf 02800. Vi mottar
ikke bekymringsmelding på e-post av hensyn til personvernet.
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Vedlegg til meldeskjema – barnevern (hovedbekymring):

Side 4 av 5

Side 5 av 5

