Bekymringsmelding til barnevernet
fylles ut av offentlige ansatte
OPPLYSNINGER OM BARNET
Oppgi de opplysningene du har om barnet.

ETTERNAVN:

FORNAVN:

FØDSELSNR.:

ADRESSE:
POSTNR.:

POSTSTED:

OPPLYSNIN
OPPLYSNI
NGER OM FORESATTE
ETTERNAVN:

FORNAVN:

ETTERNAVN:

FORNAVN:

FORELDREANSVAR:

NAJSONALITET OG SPRÅK
Er det behov for tolk for å kommunisere med familien? Oppgi familiens nasjonalitet og språk dersom du kjenner det.

BEKYMRING
Hvilke bekymringer gir grunnlag for melding? (Observasjoner, samtaler med barnet, spesielle hendelser, annet)

Hva er blitt gjort fra melders side? Eventuelle tiltak som er prøvet eller pågår:

Eventuelle opplysninger om foreldre, herunder samarbeid med foreldre:

Andre opplysninger melder mener er viktig for barneverntjenesten:

INFORMASJON OM MELDER
ETTERNAVN:

FORNAVN:

TELEFONNUMMER:

ADRESSE:
POSTNR.:

POSTSTED:

RELASJON TIL
BARN/FAMILIE:
UNDERSKRIFT:

DATO:
MELDERS UNDERSKRIFT FYLLES UT ETTER AT DU HAR SKREVET UT SKJEMAET.

Bekymring for barn
Dette skjemaet er ment som en veileder til voksne privatpersoner som er bekymret for et barn
og ønsker å melde dette til barnevern. Bekymring kan også meldes muntlig. Det er
tilstrekkelig at du har grunn til å tro at barnet er utsatt for omsorgssvikt for å melde fra til
barnevernet. Dette sendes til barnevernet i barnets kommune.
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 har sett/hørt. Det er
barnevernets 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.
Innsending av skjema
Etter at skjemaet er fylt ut, må skjemaet skrives ut og sendes til barnevernet i barnets
kommune per post.
Barneverntjenesten, Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy
Kontakt/spørsmål?
Barneverntjenesten i Færder kommune
telefon: 95 19 35 10
Hvis du mistenker at barnet er utsatt for noe straffbart, for eksempel vold eller seksuelle
overgrep, bør du varsle politiet.

FYLLES UT AV MOTTAKER/BARNEVERNTJENESTEN
Mottatt:

Dato:

Tid:

Av:

BEKYMRINGSMELDINGEN SENDES:
Barneverntjenesten, Færder kommune,
Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy

