Bekymringsmelding til barneverntjenesten
Barnet/ungdommen:
Fornavn:

Etternavn:

Evt. personnr.

Adresse:

Postnr./sted

Telefonnr.

Barnehage/skole:
Mor:
Fornavn:

Etternavn

Evt. personnr.

Adresse:

Postnr./sted

Telefonnr.

Far:
Fornavn:

Etternavn

Evt. personnr.

Adresse:

Postnr./sted

Telefonnr.

Foreldrenes sivile status:
Barnet/ungdommen bor sammen med:
Etnisk bakgrunn/nasjonalitet:
Behov for tolk:
Språk:
Før du skriver meldingen:
Om du er usikker på om det du vet gir grunn til bekymringsmelding: ta gjerne kontakt med
barneverntjenesten og be om å få drøfte med en fagperson. Det kan du gjøre uten å nevne
hvem det gjelder. Barneverntjenesten kan kontaktes på tlf.: 476 65 270.
Viktig: Dersom bekymringen gjelder mistanke om vold eller seksuelle overgrep skal dette
ikke tas opp med foresatte før barneverntjenesten kontaktes. Det er ønskelig at melder i
slike tilfeller kontakter barneverntjenesten og/eller politi før bekymringsmelding sendes.
Andre type meldinger: Tillit og samarbeid med barn/ungdom og foresatte blir bedre hvis
melder har vært åpen om sine bekymringer til familien. Dersom melder ikke har informert
familien om sine bekymringer, er det ønskelig at melder informerer barnet/ungdommen og
foresatte om bekymringen før melding om bekymring oversendes barneverntjenesten.
Hvilke tiltak har vært forsøkt før det meldes bekymring til barneverntjenesten: (Mottar
familien hjelp fra andre instanser? Har meldeinstans iverksatt egne tiltak i familien? Vil disse bli videreført
etter at melding er sendt?)

Hvilke konkrete bekymringer/observasjoner gjør at du er bekymret for et barn?

(Forsøk å være mest mulig konkret og objektiv. Beskriv konkrete episoder, tidfest hvis mulig. Fortell med
egne ord hva du har sett/hørt/observert)
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Skjemaet sendes til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 JØA.
Du kan også levere skjemaet i egen postkasse på Familiens hus, 2.etg., Carl Gulbransons gate 4, Namsos

Beskriv din relasjon til barnet/ ungdommen /familien: (Beskriv type tilknytning til og kontakt med
familien og varighet)

Hvilke tiltak har vært forsøkt før det meldes bekymring til barneverntjenesten: (Mottar

familien hjelp fra andre instanser? Har meldeinstans iverksatt egne tiltak i familien? Vil disse bli videreført
etter at melding er sendt?)

Melder:
Fornavn

Etternavn

Adresse:

Telefonnr.

Instans (fylles ut av offentlige meldere):
Underskrift:
Dato og sted:
Melders underskrift:

OBS! Hvis barnets situasjon etter rimelig tid ikke bedres, må det vurderes å sende en ny
bekymringsmelding til barneverntjenesten. Tilsvarende bør en ny bekymringsmelding sendes
dersom det er nye forhold eller nye episoder som inntreffer som har negativ betydning for
barnet. Barneverntjenesten er avhengig av kunnskap om barns situasjon, for å kunne gi god
nok hjelp til rett tid.
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