Fylkesmannen i Hordaland

Hvordan kontakte oss?

• Fylkesmannen skal komme på tilsyn minst
to ganger i året. De voksne skal si fra til 		
dere som bor der, når de vet om tilsynet på
forhånd.

Ring oss på 55 57 20 00 og spør etter
de som jobber med barnevern.

• Noen ganger kommer fylkesmannen uten
å gi beskjed til deg eller institusjonen, slik
loven sier.
• Du kan snakke med oss alene eller sammen
med en tillitsperson som du selv har valgt.
• Du kan være med på å bestemme hvor vi 		
skal ha samtalen.
• Vi snakker med deg for å se om
institusjonen hjelper dem som bor der på 		
en god måte.

Institusjonen eller barneverntjenesten
skal hjelpe deg med å kontakte oss
dersom du trenger det.

Vi vil gjerne treffe deg
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Om praten

Fylkesmannen i Hordaland

• Om noen behandler deg
eller andre dårlig, er det
viktig at du sier fra.
• Informasjonen fra deg er
viktig og nødvendig når
fylkesmannen skal
vurdere om institusjonen
gir deg og de andre som
bor der forsvarlig omsorg.

Info om fylkesmannens tilsyn
med barnevernsinstitusjoner

Hva vi vil snakke med
deg om?
Her er noen eksempler:
• Hva er bra og hva er dårlig på
institusjonen?
• Er det noe du skulle ønske var
annerledes?
• Får du god og nyttig hjelp her?
• Er det noen du føler at du ikke
kommer overens med her?
Og hvordan løses i så fall dette?
• Er de voksne her flinke til å
samarbeide med deg?
• Er det noe eller noen som
plager deg?

Hva har vi ansvar for?
• Får du hjelp til å ta vare på venner
og familie?
• Får du nok hjelp med skolearbeidet?
• Får du hjelp til å ta vare på morsmålet hvis
det ikke er norsk? Og religionen din?
• Har du mulighet for å være med på
aktiviteter?
• Hvordan er kontakten med
kontaktpersonen din
i barneverntjenesten?

• Vi kommer på tilsyn. Det betyr at vi kommer
på besøk for å undersøke om institusjonen
er bra for deg.
• Vi sjekker at lover og regler for
institusjonen blir fulgt.
• Vi sjekker at dine rettigheter blir oppfylt.
• Dersom du eller dine foresatte mener at du
ikke får oppfylt dine rettigheter, kan du 		
klage til oss.
• Vi kan ikke bestemme om flytting, hvor
lenge du skal bo der, hvor du skal bo
etterpå, hvor ofte du kan se foreldre, 		
søsken og annen familie.

