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Informasjon om barnet
Navn:
Fødselsnummer (11 siffer):
Navn og fødselsnummer på søsken som er henvist sammen med dette barnet / denne forelderen / disse foreldrene:
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Barnets og foreldrenes
synspunkter og medvirkning

Barnet har en selvstendig rett til å medvirke i alle forhold som
vedrører ham eller henne, og på alle stadiene i en barnevernssak, jf.
barnevernloven § 1-6. For at medvirkningsretten skal være reell, må

• Hvordan har barnet
medvirket i prosessen om
å skulle bo på senter for
foreldre og barn?

barnet få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og mulighet for fritt å gi
uttrykk for sine synspunkter. Foreldrenes synspunkter og motivasjon
er sentralt i inntaksarbeidet til senter for foreldre og barn.

Beskrivelse og vurdering

• Hvem har snakket med
barnet, og hvordan har
barnets meninger blitt
formidlet?
• Hva vil det føre til av
endringer for barnet og i
barnets hverdag å bo på
senter for foreldre og barn?
• Hvordan har foreldrene
medvirket i prosessen om å
skulle motta opphold i senter
for foreldre og barn som
tiltak?
• Hvordan er foreldrenes
motivasjon?
• Er oppholdet et frivillig eller
pålagt hjelpetiltak?
• Hva er foreldrenes beskrivelse
av den aktuelle situasjonen
for barnet og familien?
• Hva mener foreldrene om å
skulle motta opphold i senter
for foreldre og barn som
tiltak?
• Hvilke ønsker har foreldrene
til familiens opphold?
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Kartlegging av slekt og nettverk

• Er barnets/familiens slekt og
nettverk kartlagt?

Beskrivelse og vurdering

• Hvem kan være en ressurs
for barnet/familien under og
etter oppholdet?
• Har barnet og foreldrene blitt
informert om familieråd?
• Hvordan vurderer kommunen
nytten av familieråd for
denne familien?
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Barneverntjenestens beskrivelser,
vurderinger og begrunnelser

Bufetat skal i samarbeid med barneverntjenesten vurdere hvilke barn
og familier som skal få tilbud om plass på senter for foreldre og barn
og bistå med å kvalitetssikre et forsvarlig tiltaksvalg. Vurderingene
bygger på barneverntjenestens utredning og faglige vurderinger.

Spørsmålene under hvert tema er sentrale hjelpespørsmål til
barneverntjenestens vurdering. Svar på spørsmålene så utfyllende
som mulig ut fra det dere vet om saken. De vurderingene
barneverntjenesten har av barnets beskyttelses- og risikofaktorer, bør
tas med her.

3.1 Barneverntjenestens
vurdering ved tiltaksvalg

• Hva er barneverntjenestens
målsetting for tiltaket?

Beskrivelse og vurdering

• Beskriv eventuelle
konklusjoner fra
undersøkelser/kartlegginger/
utredninger som er relevante
for valg av tiltak.
• Beskriv kort og kronologisk
eventuelle tidligere
barnevernstiltak og
vurderinger av disse.
• Hvordan vurderer
og vektlegger
barneverntjenesten barnets
/ foreldrenes / de foresattes
synspunkter?

5

Henvisning til Barne-, ungdoms- og familieetaten

3.2 Beskrivelser og
vurderinger av barnet

• Hvilke styrker kjenner
barneverntjenesten til hos
barnet?
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Beskriv her hva barneverntjenesten har kjennskap til om
hvordan barnet fungerer.

Beskrivelse og vurdering

• Er det kjennskap til om barnet
har vansker med å regulere
følelser? Hvordan vises i så
fall dette?
• Er det kjennskap til om barnet
har vansker med å regulere
seg i samspill med andre barn
eller voksne? Hvordan vises i
så fall dette?
• Er det kjennskap til om
barnet har vansker med
konsentrasjonen? Hvordan
vises i så fall dette?
• Er det kjennskap til om barnet
har vansker med å regulere
impulser? Hvordan vises i så
fall dette?
• Er det kjennskap til om barnet
har vansker med å regulere
matinntak? Hvordan vises i så
fall dette?
• Er det kjennskap til om
barnet har vansker med søvn?
Hvordan vises i så fall dette?
• Er det kjennskap til om barnet
har forsinket eller mangelfull
utvikling emosjonelt,
kognitivt, motorisk/fysisk
eller sosialt? Hvordan vises i
så fall dette?
• Uttrykker barnet følelser og
behov på en måte som er
uheldig for barnet selv eller
andre? I så fall hvordan?
• Beskriv kjent informasjon om
barnets fysiske helse.
• Beskriv kjent informasjon om
barnets psykiske helse.
• Er det kjennskap til om
barnet har vært ruseksponert
i svangerskap? Hvordan vises i
så fall dette?
Spørsmål fortsetter neste side
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• Er det kjennskap til om barnet
har vært utsatt for potensielt
traumatiske opplevelser,
flyttinger og relasjonsbrudd? I
så fall beskriv.
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Beskrivelse og vurdering

• Ved henvisning om bistand
til ufødt barn: Beskriv
hva barneverntjenesten
kjenner til om hvordan
svangerskapsomsorgen
har vært.
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3.3 Beskrivelse av aktuell
problematikk i familien og
foreldrenes omsorgsutøvelse
(omsorgskapasitet)

• Hvilke styrker kjenner
barneverntjenesten til hos
foreldrene?
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Beskriv her hva barneverntjenesten har kjennskap til om
hvordan foreldrene fungerer i hverdagen. På et senter for
foreldre og barn må foreldrene kunne ivareta det daglige
ansvaret for barnet. Foreldrene må derfor ha et minimum
av omsorgsevne. Før og etter innflytting må det vurderes
om tiltaket er forsvarlig overfor barnets omsorgs- og
utviklingsbehov og om det er trygt for familien og de ansatte
på institusjonen.

Beskrivelse og vurdering

• Er det kjennskap til i hvilken
grad foreldrene klarer å
strukturere og planlegge
hverdagen?
• Er det kjennskap til i hvilken
grad foreldrene sørger for
sikring og fysisk beskyttelse
av barnet?
• Er det kjennskap til i hvilken
grad foreldrene møter
barnets emosjonelle behov?
• Er det kjennskap til i hvilken
grad foreldrene viser
forståelse for og aktiviserer
barnet på en god måte ut fra
barnets alder?
• Er det kjennskap til i hvilken
grad foreldrene har et godt
samspill med barnet? (Viser
de barnet positive følelser og
glede, er de oppmerksomme
mot barnet og justerer
seg, følger de barnets
initiativ, gir de støtte, ros og
anerkjennelse, gleder de seg
over felles opplevelser, setter
de ord på og gir mening til
felles opplevelser, setter de
grenser m.m.)
• Er det kjennskap til hvordan
foreldre håndterer sinne
og konflikt og/eller om
det er eller har vært
voldsproblematikk i familien?

Spørsmål fortsetter neste side
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• Er det kjennskap til om
foreldrene har vansker
knyttet til psykiske lidelser/
traumer?
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Beskrivelse og vurdering

• Beskriv kjent informasjon om
foreldrenes fysiske helse.
• Er det kjennskap til kognitive
vansker hos foreldrene?
I så fall, er det kjennskap til
i hvilken grad dette påvirker
forelderens fungering og
forståelse?
• Er det kjennskap til om
foreldrene har en form for
psykisk utviklingshemming?
I så fall, er det kjennskap til
i hvilken grad dette påvirker
forelderens fungering og
forståelse?
• Er det kjennskap til om
foreldrene har opplevd
omsorgssvikt i egen oppvekst
og/eller har manglende
erfaring med god omsorg?
• Mottar en eller
begge foreldrene
legemiddelassistert
behandling (LAR) uten aktivt
rusmisbruk?
• Er det kjennskap til misbruk
av legemidler, alkohol eller
andre rusmidler?
• Hvilken kontakt har familien
med øvrig hjelpeapparat?
• Er det andre forhold i
miljøet rundt familien
som påvirker foreldrenes
omsorgskapasitet? Dette
kan for eksempel være
manglende nettverk,
økonomi, bolig, akutt krise
eller vanskelig livssituasjon.
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