FAQ
Hva er en bekymringsmelding ?
En bekymringsmelding er informasjon om et barns livssituasjon og utgangspunktet for
barneverntjenestens å arbeide med et barn.
Hva skjer i en undersøkelse ?
I løpet av undersøkelsen skjer det som regel fire ulike arbeidsprosesser. 1) Samtale med foreldre. 2)
Barnesamtale 3) Hjemmebesøk og 4) Innhenting av informasjon.
Hva er en plan for undersøkelse ?
En plan for undersøkelsen skal gjøres skriftlig. Planen forteller hva barnverntjenesten skal gjøres for å
forstå barnet og familien.
Kan jeg ha med meg støttepersoner i møte med barneverntjenesten ?
Ja, man kan alltid ha med seg støtteperson om ikke annet er særskilt bestemt.
Hvor lenge varer en undersøkelse ?
Hovedregelen er at undersøkelsen skal være ferdig i løpet av tre måneder. I enkelte situasjoner kan
undersøkelsen strekker seg til 6 måneder.
Får mamma og pappa vite det jeg forteller ?
Hovedregelen er at mamma og pappa få innsyn i det barnet forteller, det finnes noen unntak fra
denne regelen.
Snakker barnevernet med barnet alene ?
Det hender at vi snakker med barnet alene men det vanligste er at vi snakker med barnet sammen
med mor, far eller andre omsorgspersoner.
Kan barneverntjenesten bestemme at et barn ikke skal bo hjemme ?
Hva er en tilsynsperson?
Tilsynspersonens arbeidsoppgave er å snakke med å sørge for at barnet har det fint i fosterhjemmet.
Hva er en kontaktperson?
En kontaktperson er det samme som en saksbehandler og det viktigste for kontaktperson er å snakke
godt med barnet og barnets familie.
Hva er en trygghetsperson ?
Har jeg rett til å lese mine papirer ?

Ja, den som har partsrettigheter har tilgang til dokumenter ( papirer ) i en sak.
Hva er en partsrettighet ?
Dette betyr at du kan lese alle dokumenter og rett til å si din mening om saken.
Hva er foreldreveiledning ?
Foreldreveiledning er et tilbud som gies til foreldre for at de skal bli flinkere til å gi barnet god nok
omsorg.
Hva betyr omsorgsovertakelse ?
Omsorgsovertakelse betyr at kommunen bestemmer mange ting som foreldrene gjorde før og at
baret bor utenfor hjemmet i fosterhjem eller institusjon.
Har jeg rett til tolk ?
Ja, det er viktig at vi forstår hverandre om vi skal kunne samarbeide.
Har jeg rett til advokat ?
Det offentlige dekker utgifter til advokat dersom det er en konflikt og barnevernet skal bruke tvang.

