Vi vil gjerne treffe deg

Info om Statsforvalterens tilsyn med
barneverninstitusjoner

Hva vi vil snakke
med deg om?

Hva har vi
ansvar for?

z Hva er bra og hva er dårlig på
institusjonen?

z Vi gjør tilsyn, det betyr at
vi kommer på besøk for å
undersøke om institusjonen
er bra for deg.

z Vi vil finne ut hva du tenker
kan gjøres bedre der.
z Får du god og nyttig hjelp
her?
z Er det noen du føler at du
ikke kommer overens med
her? Og hvordan løses i så
fall dette?
z Er de voksne her flinke til å
samarbeide med deg?
z Er det noe eller noen som
plager deg?
z Får du hjelp til å ta vare på
venner og familie?
z Får du nok hjelp med
skolearbeidet?
z Får du hjelp til å ta vare på
morsmålet hvis det ikke er
norsk? Og religionen din?
z Har du mulighet for å være
med på aktiviteter?
z Hvordan er kontakten med
saksbehandleren?

z Vi sjekker at lover og regler
for institusjonen blir fulgt.
z Vi sjekker at dine rettigheter
blir oppfylt.
z Dersom du eller dine
foresatte mener at du ikke
får oppfylt dine rettigheter,
kan du klage til oss.
z 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.
z Vi jobber hos
Statsforvalteren.

Om praten
z Statsforvalteren 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.
z Du kan snakke med oss
alene eller sammen med en
tillitsperson som du selv har
valgt.
z Du kan være med på å
bestemme hvor vi skal ha
samtalen.
z Vi snakker med deg for å se
om institusjonen hjelper dem
som bor der på en god måte.
z Om noen behandler deg eller
andre dårlig, er det viktig at
du sier fra.

Hvordan kontakte oss
Ring oss og spør etter de som jobber
med barnevern.

y 22 00 36 30
y 481 38 373  Her kan du også sende en sms og vi
tar kontakt så snart vi har anledning

Du treffer oss

mandag-fredag 08:00-15:45
(15. mai-15. september 08:00-15:00)

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

