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Observasjonsskjema 

Det kan i perioder være nødvendig å være spesielt oppmerksom på et barn. For å få klarlagt 
bekymringen kan det være en fordel at du skriver ned observasjonene dine. I observasjonen av 
barnet er det viktig å understreke at oppmerksomheten skal rettes mot de konkrete opplevelsene av 
barnet – og ikke i første omgang mot fortolkninger av hva atferden kan være uttrykk for. 

 

Barn og unge 0-18 år 

Barnets navn: 
Fødselsdato:  
 
Beskriv med dine egne ord hvorfor du er bekymret. 
Hvilke vansker har barnet, og hvordan kommer  
de til uttrykk? 

 

Hvilke ressurser har barnet og hvordan kommer  
de til uttrykk? 

Tenk på beskyttelsesfaktorer 

Under overskriftene nedenfor kan du notere stikkord i forhold til barnets/ungdommens 
mestring/utfordringer -  kort i forhold til alder. 
 

Språklig– forståelse og talespråk  
 

Sosialt samspill/samhandling og interaksjon i 
gruppen, emosjonelt og i lek. 
Tilknytning til foreldre, andre voksne. 
 

Har barnet/ungdommen venner? 
Mestringsstrategier? 
Trivsel, humør og selvbilde? 
Konflikthåndtering? 

Konsentrasjon, oppmerksomhet og utholdenhet 
 

 

Fysisk, motorisk og sansemessig utvikling og 
fungering 
 

 

Faglig fungering 
 

 

Er det spesielle særpreg hos barnet/ungdommen? 
 

 

Samarbeid med foreldre 
Oppfølging i hjemmet 
 

Grensesetting, omsorg, støtte, mat, klær, tilknytning 
 

Hvilke tiltak er iverksatt i forhold til barnets 
vansker/utfordringer. Har de gitt noen effekt? 
 

Hva er gjort i barnehagen? 

Er det noen andre samarbeidspartnere som bidrar 
med tiltak til barnet? Gir de effekt? 

 

Annet beskriv kort 
 

 

 
Navn: 
Arbeidsplass:  
Underskrift:  
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Barn og unges signaler på mulig mistrivsel

Fysisk Sosialt Psykisk Faglig 

- Anspent eller passiv 
- Stille og tilbaketrukne 
- Gråter mer enn før 
- Søvnregulering 
- Vanskelig forhold til mat 
- Urolig i kroppen og rastløs 
- Forsømt i forhold til 

hygiene, klær, mat, 
tannhelse 

- Viser tegn til fysisk vold, 
merker, hoven 

- Mange fysiske plager (vondt 
i hodet, magen osv.) 

- Virker mer sliten og trett 
- Selvskading 

 
 
 

- Vansker med regulering av 
oppmerksomhet og ifht 
omgivelsene 

- Ukritisk i relasjon med andre 
- Søker ikke/avviser 

voksenkontakt/hjelp 
- Mer innesluttet, søker lite 

kontakt med andre barn 
- Klenger seg til voksne 
- Ekstrem på vakt ift voksne/ 

andre 
- Påvirkes lett av uro i 

omgivelsene 
- Mangler 

nysgjerrighet/interesse for 
omgivelsene 

- Går mye alene/ blir holdt 
utenfor 

- Ute av stand til å 
etablere/opprettholde 
kontakt 

- Aggressive i konflikt, 
ofte/gjentagende i konflikt 

- Overdrevent sosiale og 
tilpasningsvillige 

- Apatisk 
- Lyver - overdriver 

 

- Sutrete, utrygg, redd, 
engstelig eller skremt 

- Selvbilde/selvtillit (snakker 
nedsettende om seg selv 
eller sine) 

- Undertrykt sinne 
 
 
 
 
 
  

 

- Problemer med 
konsentrasjon  

- Problemer med innlæringen 
- Språkvansker (endring) 

 

Generelt: 

 Endringer av fysisk, 
sosial, psykisk eller 
faglig art 

 Fravær 

 Holder ikke avtaler 

 Manglende 
samarbeidsevne 

 Viser interesse for rus 
og kriminalitet 

 Forteller om en 
vanskelig 
livssituasjon/hendelse 
(eks rus og psykisk 
syke voksne) 

 Uhensiktsmessig 
nettbruk 
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Samtykke fra foresatte til tverrfaglig samarbeid.   
Opphevelse av taushetsplikt og samtykke til utveksling av opplysninger,  
jf forvaltningsloven §13a, helsepersonelloven § 22, opplæringsloven § 15-1,  
barnehageloven §20, barneverntjenesteloven § 6-7 
 
Barnets navn og fødselsdato: 
 
  
(barnets navn)      (barnets fødselsdato) 
 

1. Generell informasjon. 

For å kunne vurdere et barn og dets families behov og gi best mulig støtte er det viktig med et godt 
samarbeid mellom barn, foreldre og ansatte. 
For at ansatte i ulike instanser skal kunne støtte ditt/deres barn og din/deres familie sin situasjon, må 
du/dere gi tillatelse til det. Tillatelsen gir du gjennom denne samtykkeerklæringen. 
Det er den eller de som har foreldreansvar for barnet som har rett til å samtykke på vegne av barnet. 
Det skriftlige samtykket skal sikre at dere som foreldre vet hvilke opplysninger som blir utvekslet. 
Samtykket gjelder til (fyll inn dato). 
 

2. Hvem gis samtykke? 

 
Skriv inn navn på etat/enhet: 
    
 
  
 
 
3. Hva skal opplysningene brukes til? 

Beskriv kort og konkret 
 
 
 
 
4. Elektronisk stafettlogg 

For å sikre en helhetlig og målrettet innsats for barn/ungdom benytter Tromsø kommune systemet 
for elektronisk stafettlogg i programmet Sampro. Stafettloggen fungerer som en kortfattet oversikt 
over ansvarsfordeling, målsetting og tidsfrister i arbeidet med barnet eller ungdommen. De som er 
involvert i arbeidet med barnet/ungdommen gis tilgang til stafettloggen etter 
foreldrenes/ungdommen sitt samtykke. Den elektroniske stafettloggen kan når som helst avsluttes, 
og samtykke kan trekkes tilbake. Den elektroniske stafettloggen i Sampro er utformet med 
utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter, og er utformet i henhold til datatilsynets krav om 
behandling av personopplysninger. Det er stafettholderen som oppretter stafettloggen etter 
samtykke fra foresatte. 
 
Barnets mening 
Når barnet er fylt 7 år skal det høres, og det skal legges økende vekt på barnets mening ut fra alder 
og modenhet.  Fra 12 år skal barnets mening tillegges stor vekt.      
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5. Jeg/vi er informert om: 

 At samtykket helt eller delvis kan trekkes tilbake når som helst. 

 Hva opplysningene skal brukes til, hvem som skal dele opplysningene og på hvilken måte. 

 At det er frivillig å gi fra seg opplysninger. 

 Navn på stafettholder 

 Varighet på samtykket 

 
6. Underskrift 

 

Jeg/vi samtykker til opphevelse av taushetsplikt ved at nevnte instanser kan samarbeide om tiltak og 
utveksle informasjon seg i mellom: 
 
 
Sted:                                                       
 
 Dato:  
 
Underskrift foresatte: 
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Bekymringsskala vedrørende barn og unge  

   

Bekymringsskalaen er et redskap som skal hjelpe deg med å avklare hvor bekymret du er for et 
bestemt barn eller ungdom. Skalaen er et arbeidsverktøy som viser hva du kan legge vekt på i 
vurderingen av problemene til barnet eller ungdommen. Ved hjelp av bekymringsskalaen kan du i 
samarbeid med andre medarbeidere gi en klar og faglig vurdering av en vanskelig situasjon. 
Det er viktig å huske at problemene til barnet/ungdommen på forskjellige tidspunkter i livet kan få 
forskjellige plasseringer på skalaen. Din vurdering danner et øyeblikksbilde. Barnet kan være i en 
belastende situasjon (for eksempel skilsmisse eller dødsfall i familien) og reagerer med atferd som 
vekker bekymring i en periode.  
 
Det er viktig å huske på at skalaen er et internt verktøy som kan hjelpe deg til å utføre best mulig 
skjønn. Når du og lederen din har vurdert graden av barnets problemer, må dere derfor beslutte hva 
dere vil gjøre videre.  
 
Husk alltid å involvere foreldre/foresatte, bortsett fra ved mistanke om vold og overgrep. 
Se også veileder «Vold i nære relasjoner – for deg i kontakt med barn og unge» Symptomer på at barn 
og unge er utsatt for, eller vitne til vold: 
 http://www.tromso.kommune.no/vold-i-naere-relasjoner.244323.no.html 

 
  

http://www.tromso.kommune.no/vold-i-naere-relasjoner.244323.no.html
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BEKYMRINGSSKALA FOR BARN OG UNGE 
 

Vær oppmerksom Grunn til bekymring 
 

Barn og unge som 
trives 

Barn og unge 
med redusert 
trivsel 

Barn og unge med 
spesielle behov 

Barn og unge med  
behov for spesiell 
støtte 

Barn og unge i 
risiko for varig 
skade 

Barnet utvikler seg 
«normalt» både 
sosialt, 
emosjonelt, fysisk 
og intellektuelt – 
med vanlige 
svingninger i 
trivselen som 
naturlig følger 
med. 

Barnet er utsatt 
for lette, men 
konstante 
belastninger og 
viser tegn på at 
noe er galt. 
 
Barnet er utsatt 
for en større, 
men 
forbigående 
belastning og 
viser tegn på at 
noe er galt. 
 
Barnet kan være 
påvirket psykisk 
og sosialt av en 
bestemt 
hendelse. 

Utfordringene er av 
langvarig karakter. 
 
Medfødt eller ervervet 
fysiske og/eller 
psykiske utfordringer. 
 
Barnet viser tydelige 
tegn på at de har 
behov for bistand. 
 
Barnet gir signaler i 
form av psykiske 
reaksjoner som 
atferdsreaksjoner 
m.m 

Barnet er utsatt for 
langvarig tung 
belastning og viser 
svært tydelige tegn 
på mistrivsel. 
 
Barnet fungerer 
sært dårlig og 
utvikler seg i en 
negativ retning på 
flere 
utviklingsområder. 
 
Barnet har 
vanskelig for å 
knytte seg til eller 
skape relasjoner til 
andre barn eller 
voksne. 
 
 

Barnet sender 
daglig signaler om 
forsinket utvikling 
som følge av 
omsorgssvikt. 
 
Barnet mistrives 
sterkt: 
-har psykiske 
lidelser 
-er kontaktsvak 
-misbruker 
rusmidler og/eller 
utfører kriminelle 
handlinger. 
 
 

Foreldreomsorgen 
er god. 
 
Foreldrene søker 
rådgivning hvis 
barnet i en periode 
ikke trives. 
 
Foreldrene søker 
kanskje hjelp ved å 
kontakte 
helsesøster, lege, 
barnehagen, 
skolen, m.m 

Foreldrene 
nyttegjør seg 
råd og 
veiledning fra 
lærer, 
førskolelærer, 
helsesøster, etc. 

Foreldrenes omsorg er 
god (med hensyn til 
barn med 
funksjonsnedsettelser) 
 
eller 
 
Foreldrenes omsorg er 
konstant eller 
midlertidig redusert. 
 

Foreldrenes 
omsorg er redusert 
i så høy grad at 
familien ikke kan 
håndterer 
belastninger som 
oppstår. 
 
 
 
 

Foreldrenes 
omsorg mangler 
helt og er sterkt 
preget av 
personlige, 
psykiske, sosiale, 
økonomiske 
og/eller andre 
faktorer. 

Utfordringene løses på tjenestestedet 

Nivå 1 
Utfordringene krever bistand fra andre. 

 
Nivå 2 

Utfordringene 
løses hos spesielle 
tjenester. 

Nivå 3 
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Bekymringsskala vedrørende foreldre. 

Dette er et verktøy som kan hjelpe deg med å avklare din bekymring knyttet til foreldre til et barn du 
har kjennskap til gjennom ditt arbeid. Skalaen er et arbeidsverktøy som viser hva du kan fokusere på 
hvis foreldrenes atferd gjør deg bekymret for et barn eller en ungdom. Ved hjelp av denne 
bekymringsskalaen kan du i samarbeid med leder/ kollega gi en klar og faglig vurdering av en 
vanskelig situasjon. 
 
Det er viktig å huske på at problemer på ulike tidspunkt i livet kan gi forskjellige plasseringer på 
bekymringsskalaen, og din vurdering danner et øyeblikksbilde. En familie kan være i en belastende 
situasjon (eks. skilsmisse el. dødsfall) noe som kan gi seg utslag i en atferd som vekker bekymring. 
Det er også viktig å huske på at skalaen er et internt verktøy som kan hjelpe medarbeidere til å utføre 
best mulig skjønn. Når du og lederen din har vurdert graden av bekymring for en foreldre til et barn 
dere har kontakt med, skal dere beslutte hva som skal skje videre. Verktøyet benyttes som et 
hjelpemiddel for å konkretisere en «magefølelse». Det er mange faktorer og nyanser som skal 
vektlegges i en vurdering, og det er viktig å forsøke å samle flere momenter som til sammen kan 
danne et helhetsbilde av situasjonen. 
 
Husk alltid å involvere foreldrene. 
Viktig: Signaler fra foreldre med alkoholproblemer, annet rusmisbruk eller psykiske vansker er svært 
ulike fra person til person. Denne bekymringsskalaen er altså veiledende og det er viktig at du 
snakker med lederen din om bekymringene dine slik at observasjonene dine får flere nyanser. 
Meldeplikt: Meldeplikten er personlig. Det vil si at dersom du vurderer at bekymringen din krever at 
du informerer barneverntjenesten eller sosialtjenesten (gjelder gravide som ruser seg i 
svangerskapet), skal du gjøre det.  
 
Se også veileder «Vold i nære relasjoner – for deg i kontakt med barn og unge» Symptomer på at barn 
og unge er utsatt for, eller vitne til vold: http://www.tromso.kommune.no/vold-i-naere-
relasjoner.244323.no.html 
 
 
  

http://www.tromso.kommune.no/vold-i-naere-relasjoner.244323.no.html
http://www.tromso.kommune.no/vold-i-naere-relasjoner.244323.no.html
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BEKYMRINGSSKALA VEDRØRENDE FORELDRE 
 

                                         VÆR OPPMERKSOM GRUNN TIL BEKYMRING 
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Familier med generelt 
god trivsel. 

Familier med redusert 
trivsel. 
 
Meldeplikten kan 
utløses. 

Signaler hos foreldre 
med 
misbruksproblematikk 
eller psykiske vansker. 
 
 Meldeplikten kan 
utløses 

Signaler hos 
foreldrene som 
utløser meldeplikten 
til barnevern/politi. 
  
Akuttplassering av 
barnet? Situasjonen 
må vurderes 
individuelt.  

Foreldreomsorgen er 
god. 
 
Foreldrene søker 
rådgivning hvis barnet 
deres i en periode ikke 
trives. 
 
Foreldrene søker hjelp 
ved å kontakte lege, 
helsesøster, barnehage, 
skole eller lignende. 

Foreldrene begynner å 
møte opp ustabilt. 
 
Foreldrene begynner å la 
andre hente og levere 
barna eller lar være å 
delta på møter og 
arrangementer. 
 
Foreldrene slutter å 
overholde avtaler, 
melder avbud i siste liten 
eller kommer med 
usannsynlige eller 
fantasifulle forklaringer 
på hvorfor de ikke kan 
delta på møter eller 
annet som arrangeres av 
skolen/barnehagen. 

Den fysiske 
fremtoningen er preget 
av: 
- Rødmusset ansiktsfarge 
eller røde øyne om 
morgenen. 
- At vedkommende går 
raskt opp eller ned i vekt. 
- Dårlig personlig 
hygiene. 
- Hyppig sykdom 
- Lukt av alkohol 
 
Den psykiske 
fremtoningen er preget 
av: 
-Irritasjon 
-Isolasjon 
-Skiftende humør 
-Usikkerhet 
-Nervøsitet/ Angst 
 
Sosialt kan den voksne 
være preget av:  
-Dårlig økonomi og 
usikker jobbsituasjon 
-Familieproblemer 

Foreldreomsorgen 
mangler helt. Foreldrene 
er  sterkt belastet i form 
av personlige, psykiske, 
sosiale, økonomiske 
og/eller 
nettverksmessige 
faktorer. 
 
Ulike tiltak er forsøkt 
uten resultat. 
 
Foreldre møter ruset 
opp for å hente barnet 
(lukt av alkohol, 
aggresjon, snøvling, 
flakkende blikk, 
usammenhengende 
prat, etc). 
 
Mistanke om vold enten 
mot en forelder eller 
mot barnet. NB! Se «Hva 
gjør du når situasjonen 
er akutt». (Lenke) 
 
Mistanke om seksuelt 
misbruk. NB! Se «Hva 
gjør du når situasjonen 
er akutt». (Lenke) 
 
 
 

Utfordringene håndteres på tjenestestedet. 
 

Nivå 0-1 

Utfordringene krever 
bistand fra andre. 

Nivå 2 

Tverrfaglig samarbeid. 
Ulike fagpersoner med 
spesialkompetanse er 

involvert. 
Nivå 3 
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Kartlegging av barn 0-18 år når foreldrene mottar bistand 

fra Tromsø kommune 

 

Journalføres i foreldrenes journal. 

Brukerens navn og fødselsnummer: 

 

 

 

 

 

Enhet/avdeling: 

 

Dato: 

 

Skjema fylt ut av: 

Sivilstand 

Antall barn 

 

 

Den andre foreldrenes navn 

Fødselsdato 

Adresse 

Telefon 

 

 

Barnets/barnas navn 

Fødselsdato 

Adresse 

 

 

Hvem bor barnet/barna fast hos?  

 Foreldreansvar 

 Samværsordninger (timer, dager) 

 

 

Viktige voksne rundt barnet/barna. 

 

 

 

Hvor er barnet/barna på dagtid? 

 Fungering i skole/barnehage, etc. 

 

 

Har barnet/barna fått informasjon om din 

situasjon/din sykdom? 

 På hvilken måte tror du det er best å 

informere barnet/barna og evt. andre 

om sykdommen? 

 

 

Hvordan påvirker din tilstand/sykdom 

hverdagslivet og forholdet til ditt/dine barn? 

 

 

Har barnet/barna kontakt med noen i 

hjelpeapparatet? (inkl. også avlastning) 

 Hvis ja, hvem? 

 Ønsker du kontakt med noen andre i 

forhold til barnet ditt? 

 

 

Er du bekymret for barnet/barna sin  
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Ved en eventuell forverring av psykisk helse, eventuelt innleggelse: 

Hvem tar seg av barna? 

 
 

Hvor kan barna bo ved en eventuell 

innleggelse? 

 

 

Er det noen som bør vite at du har det 

dårligere, eventuelt er innlagt? 

 Hvis ja, hvem? 

 

 

Andre ting som er viktige? 

 

 

 
  

situasjon og utvikling? 

 

Er det andre opplysninger i forhold til 

barnet/familien du mener vi bør ha? 
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Gode møter i Tromsø kommune 

Forberedelse før møtet 

1. Innhente samtykke fra foreldre/foresatte/ungdom. 

a) Bruk samtykkeskjema som finnes i «verktøykassen». 

 

2. Lage møteinnkalling.  

a) Bør jeg ringe noen for å avklare dagsorden nærmere? Avtal med foreldre/foresatte/ungdom. 

b) Sette opp dagsorden og tidsramme for møtet. Møtested må avklares. 

c) Beskrive formålet med møtet. 

Velkommen 

3. Velkommen og kort om hvorfor møtet avholdes. 
a) Vær vertskap. Sørge for vann/kaffe/te dersom det er behov. Ta imot møtedeltakerne når de 

kommer inn. 

b) Kort presentasjonsrunde av deltakerne: Navn og rolle (foreldre, lærer, helsesøster, etc) 

c) Kort gjennomgang av historikk dersom det er behov (hva har vi jobbet med – spesielt dersom 

det er nye møtedeltakere). 

Nåsituasjonen 

4. Gjennomgang av stafettloggen. 
a) Positivt fokus på tiltak som ble avtalt på forrige møte. Hva har fungert? Alle deltakerne 

orienterer. Foreldre/foresatte/ungdom får snakke først dersom de ønsker det. 

b) Drøft videre tiltak og handlingsmuligheter som kan være aktuelle med utgangspunkt i 

situasjonen slik den er nå. Hva skal målsettingen for hver enkelt? (ikke bruk mye tid på denne 

delen.  Mye har allerede kommet på plass gjennom evalueringen/gjennomgang av 

stafettloggen fra forrige periode). 

Veien videre 

5. Hva skal det jobbes videre med? 

a) Hvilke tiltak skal videreføres fra forrige periode? 

b) Hvilke nye tiltak skal settes i gang? 

c) Er det behov for å avslutte noen tiltak, eller sette i gang nye? 

d) Er gruppa riktig sammensatt?  

 

6. Felles målsetting. 
a) Koordiner tiltakene – se til at ikke flere deltakere skal sette i gang like tiltak eller tiltak som 

ikke virker samtidig. 

b) Bestem hvordan tiltakene skal følges opp underveis (Arbeid mellom møtene). 

c) Planlegg når tiltakene skal evalueres og hvem som skal ta initiativ til møte om dette. 
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d) Ansvar fordeles og kommuniseres eksplisitt (Gjør konkrete avtaler som skrives ned). 

Oppsummering 

7. Positivt fokus. 

a) Hva var formålet med møtet? Kom vi i havn? 

b) Er det andre avklaringer som må gjøres før vi forlater? 

c) Er det noen som skal orienteres om det vi har besluttet i møtet? Hvem gjør det? 

 

8. Avslutning. 

a) Dersom det er praktisk gjennomførbart: Finn et nytt tidspunkt for møtet.  

b) Takk for møtet, og avslutt. Når møtet er avsluttet er vi ferdige med å snakke om 

barnet/familien. På vei ut snakker man om generelle temaer (vær og vind). Møtet skal ikke 

fortsette ute på gangen. 

 

Stafettholderen er møteleder og ajourfører stafettloggen. Kort om målsetting, tiltak, ansvar og 
tidsfrist. 
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5 trinn fra bekymring til melding  

1. Del! 
Hvis du som ansatt i Tromsø kommune blir bekymret for et barn eller en ungdom, skal du normalt 
drøfte bekymringen-, og om det er grunnlag for å følge opp saken videre, med din leder.  
Når du skal ta stilling til om det er grunnlag for å følge opp saken videre, kan det også være 
hensiktsmessig å drøfte saken med andre faggrupper, du kan for eksempel drøfte saken anonymt 
med barneverntjenesten. 
Dersom det er naturlig - Bruk også dine kollegaer: Opplever de det samme som deg, eller ser de 
tingene på en annen måte? Bruk hverandre til å drøfte barn dere opplever har en manglende trivsel. 
Reglene om taushetsplikt vil være de samme som ellers. Anonym drøfting er også en metode som 
kan brukes. 
Dersom dere kommer til at det ikke er grunn til bekymring, avsluttes saken.  
Meldeplikten er personlig for innehaveren av den informasjon som skaper bekymring. Hvis en av 
dere - eller dere begge - kommer fram til at det er grunn til å være bekymret, må saken følges opp 
videre.  
De videre trinn frem mot handling (beslutning om bekymringsmelding) er beskrevet nedenfor.  

2. Systematiser! 
Skriv ned det som får deg til å bli bekymret. På denne måten får du systematisert og konkretisert 
dine tanker og daglige observasjoner. Her kan observasjonsskjema, bekymringsskala og tegn og 
signaler være gode verktøy for å konkretisere bekymringen. 

3. Konkretiser! 
Observer barnet i en kort periode for å avgjøre om det er grunn til å trekke inn foreldrene. 
Beskriv observasjonene konkret og detaljert ut i fra hva du ser. Unngå tolkning – beskriv bare dine 
faglige iakttakelser som ligger til grunn for din bekymring, og skriv ned opplysninger du eventuelt får 
muntlig. 
Dersom barnet selv, foreldrene eller andre som jobber med barnet kommer med innspill på hva 
barnets manglende trivsel kan skyldes skal det også noteres. 
Hvis du etter denne perioden fortsatt vurderer at barnet ikke trives, skal du konkretisere din 
bekymring. Dersom barnet etter din vurdering er gammelt og modent nok til å kunne ha en 
oppfatning av saken, skal du ha en samtale med barnet om hvordan han/hun selv oppfatter 
situasjonen. Med mindre du mistenker at barnet er utsatt for seksuelle overgrep eller annen vold i 
hjemmet, skal du snakke om din bekymring med foreldrene også, og du skal orientere barnet også 
om dette.   
Ved mistanke om seksuelle overgrep eller annen vold i hjemmet, skal du ikke kontakte foreldrene. Da 
skal Barneverntjenesten eller Politiet kontaktes (se avsnittet: Når situasjonen er akutt). 

4. Gjør opp status! 
På bakgrunn av samtalen med barnet og foreldrene, dine observasjoner og dine drøftinger med leder 
og kollegaer skal du gjøre opp status: Er det grunn til å være bekymret? 
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5. Vurder! 
Hvis dere har konkludert med at det er grunn til bekymring, skal dere vurdere om dere skal melde 
bekymringen til Barneverntjenesten. 
Skal dere kontakte Konsultasjonsteamet ved Barnehuset/Utvidet ressursteam/SLT-fora for å drøfte 
saken anonymt, eller er barneverntjenesten riktig instans for en anonym drøfting? Det er viktig å 
vurdere hvilke tiltak barnets familie har behov for (ikke bare ha fokus på barnet), fordi barnets 
omsorgssituasjon er avhengig av forholdene i hjemmet.   
Når har du meldeplikt til Barneverntjenesten?  
Du har meldeplikt etter barnevernloven §6-4 når det er «grunn til å tro» at:      

o «et barn blir mishandlet i hjemmet»  
o «det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt» 
o «et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker», eller 
o «det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel» 

 
Ved grunn til å tro at en av de ovennevnte situasjoner foreligger, har du som innehaver av denne 
informasjonen plikt til å sende bekymringsmelding til Barneverntjenesten på eget initiativ. Nærmere 
om vilkårene for meldeplikt finner du i Tromsø kommunes mal på bekymringsmelding. 
 
Hva gjør du dersom du er i tvil om en barnevernmelding skal sendes? 

 Ta kontakt med barneverntjenesten for en anonym drøfting. Ring meldingstelefon 77 79 06 

78. 

 Bruk BTI- verktøyene: Observasjonsskjema, bekymringsskala, barn og unges signaler på 

mistrivsel, Tromsø kommunes mal for bekymringsmelding. 

 Diskuter saken med juridisk rådgiver ved Byrådsleders kontor. 

Når situasjonen er akutt 

Mistanke om vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep. 

Se «Veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i barnehage og skole/sfo» 
I de situasjonene du har en grunn til å tro at et barn utsettes for vold i nære relasjoner og/eller 
seksuelle overgrep skal du ikke følge «5 trinn fra bekymring til melding». Tidsaspektet er ofte viktig i 
slike situasjoner og krever handling umiddelbart. Kontakt Politi eventuelt Barneverntjenesten samme 
dag som situasjonen oppstår. 
Du, helst sammen med enhetsleder, skal ivareta saken. Dere tar videre kontakt med andre 
samarbeidspartnere: 
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Dersom barneverntjenesten eller politiet anbefaler at dere (enhetsleder) går videre med saken, skal 
dere skrive bekymringsmelding. Er dere usikre, skal juridisk rådgiver ved byrådsleders kontor 
kontaktes. 

Nødrettslige situasjoner 
Man har på det som kalles nødrettslig grunnlag rett til å meddele taushetsbelagte opplysninger til 
andre dersom svært tungtveiende hensyn gir grunn til det. Er det fare for liv eller helse – skal Politiet 
kontaktes umiddelbart. Et eksempel her kan være at en mor er full og henter barnet i barnehage med 
bil. Hun lar seg ikke overtale til å la bilen stå, og kjører med barnet i bilen. 
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Bekymringsmelding til barneverntjenesten i Tromsø 

kommune 

 

 
Barnets etternavn, fornavn:                                                          Fødselsdato: 
 
 
Adresse: 
 
 

Foresattes etternavn, fornavn: 
 
 
Fødselsdato: 
 

Foresattes etternavn, fornavn: 
 
 
Fødselsdato: 

Foreldreansvar / daglig omsorg: 
 
 

Nasjonalitet: 
 
 
Behov for tolk?                                                               Språk? 

Meldingen bør være konkret og tydelig. Belys og presiser alle bekymringene i saken. 
 
Hvilke bekymringer gir grunnlag for melding: 
 
 
 
    
Observasjoner 

 Konkrete observasjoner melder har observert. Evt. hva er hørt/sett av andre.  

 Spesielle hendelser/ evt endringer knyttet til forholdene i hjemmet/ barnets fungering.  
(hvilke, når, hvor lenge). 

 
 
 
 
Melders inntrykk av foreldrene 
Relasjon- foreldre- barn; kontakt med barnet og kommunikasjon/samspill med barnet, evt. 
oppfølging og ivaretakelse av barnet. 
 
 
 
 
 
 
 
Barnets fungering/behov: 
Samtaler med barnet; uttalelser fra barnet, annet.  
Barnets atferd, spesielle behov, vansker. 
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Interesser, ferdigheter.  
 
Kjennskap til familiens/barnets nettverk?  Evt. støttepersoner. 
 
 
 
Når ble de aktuelle problemene først registrert hos dere: 
Har dette pågått over tid; gjentatte ganger, er det et «mønster» eller enkeltstående episode(r)? 
 
 
 
Hva har blitt gjort fra melders side?  
Eventuelle tiltak som er forsøkt eller pågår: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eventuelle opplysninger om foreldre, herunder samarbeid med foreldre.  
Har melder tatt opp sin bekymring med foreldrene? På hvilken måte?  Har det evt. skjedd endringer 
etter dette? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Andre opplysninger melder mener er viktige for barneverntjenesten: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Har melder kjennskap til om barnet er henvist eller har kontakt med andre offentlige instanser? 
 
 
 
 

 

 
Melders navn:                                                                            Telefonnummer: 
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Adresse: 
 
 
Relasjon til barn/familie: 
 

 
 
Dato/underskrift 
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Implementeringsplan 

Avklare forventinger på egen arbeidsplass. 
 Hva betyr dette for oss? 

 Noe vi må gjøre på en annen måte? 

 Hvordan samarbeide med foreldre/foresatte? 

 Etc. 

Definere målsetting. 
Ta utgangspunkt i formålet med BTI: 

 Å sikre tidlig identifisering og handling overfor barn og unge i risiko.  

 Å sikre struktur og koordinering i den tverrfaglige samhandlingen mellom fagpersoner 
og barnet/ungdommen og foreldrene. 

 Å sikre dokumentasjon av denne type tverrfaglig aktivitet i kommunen. 

 Å skape en felles kultur på hva godt samarbeid er i Tromsø kommune, gjennom en 
felles samhandlingsstruktur og ansvarsfølelse på tvers av enheter og fag. 

 
Hvordan skal denne gjøres gjeldende for vår arbeidsplass? Hvordan gjør vi dette til våre mål? 
Eksempel:  

«Alle ansatte ved Kardemomme by skole skal få god kjennskap til BTI og lære å bruke BTI som 
en arbeidsmetode i hverdagen» 

Oppstart 

1. Se på det vi har. 

Se på de rutinene som allerede finnes internt. Gjør en vurdering av hva som skal beholdes, og hva 
som skal forbedres/byttes ut. Gjelder alle ledd i organisasjonen. Viktig at man tenker helhet, og at 
alle ansatte skal kunne iverksette rollen som stafettholder internt i enheten. Hvordan skal 
systematikken være? Er alle kjent med rutinene hos oss? Hva har vi som vi kan «putte inn» i BTI 
modellen slik at den blir praktisk og funksjonell for oss?  

2. Vurder behovet for kompetanse. 

Kan vi det i bør kunne?  Vurder hvem som bør kunne hva. Hvem kan bidra med kompetanse? Har vi 
ressurspersoner internt som kan bidra? Nøkkelpersoner som har deltatt på opplæringen? Hente inn 
ekstern kompetanse? 

3. Oppnevn nøkkelpersoner. 

Noen ansatte (i tillegg til ledelsen) må ha et overordnet ansvar for BTI på arbeidsplassen. Disse bør 
delta på opplæringen, samt ha en aktiv rolle i implementeringen på arbeidsplassen. Tilpasninger til 
hver enkelt arbeidsplass er viktig. Dette kan for eksempel være representanter for Ressursteam, 
fagledere, avdelingsledere, etc.  

4. Lag en informasjonsplan. 

Felles informasjon på personalmøter? Spesiell informasjon til nøkkelpersoner (deltakelse på 
opplæringsdager i BTI bør være obligatorisk). Informasjon til foresatte (bruk BTI informasjon som 
ligger på kommunen sine nettsider) 
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5. Planlegg tverrfaglige møteplasser. 

Drøft hvordan dere vil bruke disse, og hvem som skal delta fra deres arbeidsplass. 

6. Stafettloggen.  

7. Jobb med caser – bruk eksempler fra hverdagen. 

For å få BTI «under huden», er det lurt å jobbe med eksempler/case som dere kjenner til. Sett av litt 
tid i for eksempel ressursteam til å drøfte disse. 
 

Når er vi i mål……? 
Strukturen i BTI er gjennomgått og tilpasset interne rutiner i enheten. Rutinene er kjent for 
personalet, og er tatt inn i årshjulet, samt informasjonsarbeid til nyansatte. Alle ansatte skal være 
kjent med hvordan de skal gå frem når de er bekymret for et barn/ungdom. 
Det er viktig å huske på en kontinuerlig oppdatering og fornyelse av denne strukturen. Beskriv 
rutinene i årshjulet og rutiner for opplæring av nyansatte. 
 
 

 


