
 

 

Er du bekymret for et barns omsorgssituasjon?

Da bør du kontakte barneverntjenesten. Din 
bekymringsmelding kan være svært viktig for 
barnet det gjelder. 
Å komme tidlig i gang med hjelp er viktig, og kan 
forhindre at vanskelighetene blir for store.  

Det er vanlig å frykte at man overreagerer eller 
overtolker bekymringsverdige signaler. Mange 
lurer på om det de ser kanskje ikke er alvorlig 
nok, eller om en melding kan skape unødige 
problemer.

Det er barneverntjenestens oppgave å vurdere 
bekymringer, og om hjelp er nødvendig. 
Din oppgave er å sørge for at barneverntjenesten 
får vite om barnet som har det vanskelig.

Skoler, barnehager og andre o� entlige 
instanser har plikt til å kontakte barnevern-
tjenesten dersom de vurderer at det er grunn til 
bekymring.

Hva skjer når jeg kontakter barneverntjenesten 
med min bekymring?
Du kan drø� e bekymringen med kontaktpersonen 
i den lokale avdeling Birkenes/Lillesand, og 
sammen kan dere fi nne ut hvem som best kan 
hjelpe deg videre i kommunen.

Man kan bli enige om å opprette bekymrings-
melding. Barneverntjenesten har frist på en 
uke til å avklare meldingen. I løpet av denne 
uken kan de kun kontakte deg, barnet og dets 
foresatte.

Barneverntjenesten må beslutte om saken skal 
tas inn til undersøkelse eller om meldingen 
skal henlegges i løpet ei uke.
Dersom bekymringsmeldingen tas inn i barne-
verntjenesten til undersøkelse, skal under-
søkelsen vanligvis ikke vare lenger enn tre 
måneder.

I løpet av undersøkelsen snakker ansatte i 
barnevernet med både foreldre og barnet. 
De kommer vanligvis også på hjemmebesøk for 
å få et nærmere inntrykk av familiesituasjonen.

Når undersøkelsen er ferdig, avgjør barne-
verntjenesten hva som skal gjøres videre for 
å hjelpe familien. I noen tilfeller avsluttes saken 
etter undersøkelsen.

Hvor tar jeg kontakt?
Lokalt har hver skole og barnehage en 
kontaktperson som kan kontaktes 
pr telefon.
Barneverntjenesten kan kontaktes på 
tlf. 38 07 59 30 
eller oppsøkes i 
Gyldengården, 
Gyldenløves gate 23, i 4. etasje.

Post sendes til: 
Barneverntjenesten for 
Kristiansandsregionen, 
Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

Du kan også sende skri� lig bekymrings-
melding:



 

 

Bekymringsmelding til barneverntjenesten

Barnets etternavn, fornavn:              Fødselsnummer:

Adresse:

Foresattes etternavn, fornavn:             Foresattes etternavn, fornavn:

Fødselsnummer:              Fødselsnummer: 

Foreldreansvar:

Behov for tolk?                       Språk:



 

 

Bekymringsmelding til barneverntjenesten

 

 

Hvilke bekymringer gir grunnlag for melding:
(observasjoner, samtaler med barnet, spesielle hendelser, annet) 

Hvilke bekymringer gir grunnlag for melding:

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:

Har melder kjennskap til om barnet er henvist eller har kontakt med andre
o� entlige instanser?



Bekymringsmelding til barneverntjenesten

Melders navn:            Telefonnummer:
             

Adresse:

Relasjon til barn/familie:

Dato:                          Underskri� :

.........................................................................   ............................................................................


