Bekymringsmelding til barneverntjenesten
Barnets etternavn, fornavn:

Fødselsnummer:

Har barnet søsken? Alder? Er
det bekymring for disse?
Adresse:

Foresattes etternavn, fornavn:

Foresattes etternavn, fornavn:

Fødselsnummer:

Fødselsnummer:

Telefon:

Telefon:

Forelderansvar:
Hvem bor barnet hos:

Behov for tolk?

Språk?

Konkrete beskrivelser av det som bekymrer melder. Hva er det ved dette
barnet/foreldrene som gjør en bekymret? (observasjoner, samtaler med barnet,
spesielle hendelser, annet) Dersom det er bekymring for vold/seksuelle overgrep: se
vedlegg- veiledende spørsmål

Postadresse:

Besøksadresse:

Telefon:

Kontonr:

Org.nr:

Postboks 175

Kirkegata 14 A, 2.etg

69248000

1080 2965600

976663802

1501 Moss

www.moss.kommune.no

Beskrivelse av barnets daglige fungering: (sosialt, faglig, kognitiv, språk)

Hva er blitt gjort fra melders side? Er det blitt gitt veiledning på bekymringsområdene,
evt. resultat av veiledning? Eventuelle tiltak som er prøvet eller pågår.

Er foresatte informert om bekymringsmeldingen, evt. når. Foreldrenes reaksjoner på
dette

Har melder pratet med barnet om hvordan barnet opplever egen situasjon? (Hva
kom frem i denne samtalen)

Opplysninger om foreldre: (Fungering, fremtoning, samarbeidsevner)

Andre opplysninger melder mener er viktig for barneverntjenesten : (andre viktige
personer for barnet enn foreldrene)

Har melder kjennskap til om barnet og/eller foreldre er henvist eller har kontakt med
andre offentlige instanser (for eksempel BUPP, DPS, lavterskeltilbud)?

Instans:

Telefonnummer:

Adresse:

Postadresse:

Besøksadresse:

Telefon:

Kontonr:

Org.nr:

Postboks 175

Kirkegata 14 A, 2.etg

69248000

1080 2965600

976663802

1501 Moss

www.moss.kommune.no

Navn på den som melder:

Melders relasjon til barn/familie:

Ved mistanke om at barnet er utsatt for alvorlig vold eller seksuelle overgrep i
hjemmet skal IKKE foreldre / foresatte varsles i forkant av at bekymringsmeldingen
sendes. Dersom dere har spørsmål vedrørende meldingen kan dere ringe
barneverntjenestens vakttelefon 95059217.

Dato:

Underskrift:

Vedlegg SLETTES før bekymringsmeldingen sendes.
Ved bekymring for vold og/eller seksuelle overgrep
Tips til hvordan man bør snakke med barn om vanskelige temaer finner du nettsiden:
www.snakkemedbarn.no

•

Hva har skjedd/ hva har melder observert/ hva har barnet fortalt?

•

Dersom barnet har fortalt om vold, hvor mange ganger og i hvilke situasjoner?

•

Kan det være en engangshendelse eller har dette skjedd ofte/flere ganger?

•

I hvilke situasjoner skjer det? I grensesettingssituasjoner eller helt uten forvarsel?

•

Har du vurdert politianmeldelse?

•

Hva var barnets reaksjoner etterpå? Var barnet redd for at foreldrene skal få vite
noe? Hva var barnet redd for at skulle skje? Eller fortalte barnet det på en
bekymringsløs og «naturlig» måte? Barnets opplevelse av hva det er utsatt for kan
være avgjørende for fremgangsmåten videre.

•

Kan dette dreie seg om oppdragervold eller foreldre som av ulike grunner (rus,
psykiatri eller andre belastninger) ikke «strekker» til?

•

Har melder vært bekymret for barnet tidligere?

Postadresse:

Besøksadresse:

Telefon:

Kontonr:

Org.nr:

Postboks 175

Kirkegata 14 A, 2.etg

69248000

1080 2965600

976663802

1501 Moss

www.moss.kommune.no

•

Vurdere om melder bør snakke med barnet igjen før melding blir sendt.

•

Er det andre bekymringer rundt barnet som endring av atferd/andre symptomer?

•

Hvordan er samarbeidet med foreldrene og deres oppfatning av dem?

•

Barnets fungering i barnehage/skole.

•

Kontaktinformasjon til foreldre, i arbeid eller ikke

Postadresse:

Besøksadresse:

Telefon:

Kontonr:

Org.nr:

Postboks 175

Kirkegata 14 A, 2.etg

69248000

1080 2965600

976663802

1501 Moss

www.moss.kommune.no

