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Hvordan følger Statsforvalteren opp dette i fht. sykehus/spesialist tjenesten? 

Vi følger med ujevne mellomrom dette opp i fht helsetjenestene både kommunal og spesialist 

gjennom for eksempel. Seminarer som dette, kurs og gjennom tilsyn. Det er også fint om dere i 

barneverntjenestene kan sette fokus på dette opp mot helsetjenesten. 

 

Kan dere si noe om høyt skolefravær og melding til barnevernet. 

Høyt skolefravær kan være alvorlig for det enkelte barn. Dere må vurdere de 

opplysningene/bekymringene dere har opp mot vilkårene for å melde. Momentene kan her være: 

Har dere annen bekymringsfull informasjon om barnet/familien, tar foreldrene tak i barnets 

problematikk osv. Vurderer dere at meldeplikten ikke har inntrådt, bør dere uansett prøve å få til et 

samarbeid med foreldrene og barnet om å koble inn andre instanser, som for eksempel. 

Barneverntjenesten. 

 

Defineres ikke kjønnslemlestelse som vold? 

Kjønnslemlestelse er straffbart i Norge, og det er å anse som vold som gir grunnlag for meldeplikt til 

barnevernet. 

 

Mener dere at en barnevernsmelding skal være hjemlet i en av paragrafene? For meg hører det ut 

som det da skal så mye til for å melde at antall meldinger må kraftig ned, men det er vel kanskje 

ikke det man ønsker? 

En melding til barneverntjenesten må oppfylle vilkårene i bestemmelsen om meldeplikt (her 

barnehageloven § 46 eller opplæringsloven § 15-3) Enig at det skal en del til før meldeplikten er 

inntrådt, men det er også verd å merke seg at det ikke trengs sikker kunnskap om f.eks. omsorgssvikt, 

det er tilstrekkelig med en «grunn til å tro». Vi ønsker ikke at antall meldinger skal gå ned, heller opp! 

Og så er det også viktig å merke seg at er ikke situasjonen så «alvorlig» at meldeplikten er inntrådt, så 

kan man med samtykke fra foreldrene/barnet, drøfte saken med barneverntjenesten. 

 

Når barneverntjenesten innhenter opplysninger fra skolen, skal foreldre ha kopi av brevet? 

Her vil svaret være det samme som ved meldeplikten. Altså utgangspunktet er ja, men at det vil være 

tilfeller hvor det ikke skal gis opplysninger til foreldre som f.eks. ved seksuelle overgrep, etc. 

 

Barnekonvensjonen som er hevet over norsk lov har fokus på å skape trygge rammer for det 

enkelte barn. De har også rett til å vite hva som skjer. Ikke bare foreldre. Har dere fokus på det? 

Det er vanskelig å si noe konkret om det, men barnets alder vil ha innvirkning på en eventuell 

involvering av barnet. Uansett vil barnekonvensjonen ligge til grunn for alt vi gjør.  



Hvordan tenker dere at man skal melde skriftlig? 

Melding må selvsagt ivareta personvernet, så meldingen kan ikke sendes med e-post. Men med brev 

eller sikker sending digitalt. 

 

Vil være fint å få eksempler på case og løsninger, hvis materiale utarbeides. 

Vi har ikke planer pr. nå å utarbeide case og løsninger. Et tips: Det er mye god læring i å utarbeide 

case og løsninger for ledergrupper på barnehage/skole. 

 

 


