Rapport etter tilsyn med barn i fosterhjem
Barnets navn eller id i fagsystemet:
Barnets fødselsdato:
Tilsynspersonens navn:
Dato for tilsynsbesøk:
Hvem var til stede under
tilsynsbesøket, i tillegg til barnet og
tilsynsperson:
Snakket barnet med
tilsynspersonen alene?
Hvis nei, må tilsynspersonen
begrunne hvorfor.

Navn på fosterforeldre:
Navn på omsorgskommune:
Navn på fosterhjemskommune:
Plasseringsparagraf:

Oppfølging fra forrige tilsynsbesøk.
Var det særskilte forhold fra forrige tilsynsbesøk, som er tatt opp med barnet under dette tilsynsbesøket?

Side 1 av 6

Beskrivelse av hvordan tilsynsbesøket er planlagt og hvilken informasjon tilsynspersonen baserte
planleggingen av tilsynsbesøket på.
Har du som tilsynsperson kjennskap til forutsetningene for plasseringen?
Tilsynspersonen bør gjøre en kort vurdering av om det forelå tilstrekkelig informasjon for å planlegge tilsynet
og en beskrivelse av hva som eventuelt manglet.

Tema som kom opp under tilsynsbesøket. Skill på hva barnet formidlet i samtale alene med deg og hva
barnet formidlet med fosterforeldrene til stede?
Hvilke tema tok barnet opp under tilsynsbesøket?

Hvilke tema tok fosterforeldrene opp under tilsynsbesøket?

Hva sier barnet om trivsel og sosial fungering i barnehage/skole/opplæringstilbud/fritidsaktiviteter?

Side 2 av 6

Hva sier barnet om egen familie, herunder kontakt og samvær, reaksjoner før/etter samvær og eventuelle
endringer i barnevernssaken?

Hva sier barnet om å være fosterbarn?

Hva sier barnet om å medvirke – både i egen sak og i fosterhjemmet?

Samspillet i fosterfamilien.
Beskriv kontakten mellom fosterbarnet og de øvrige familiemedlemmene i fosterhjemmet. Tilsynspersonen skal
her beskrive det han/hun ser, og ikke vurdere.

Side 3 av 6

Oppfølging av barnets kultur, språk, etnisitet og religion.
Beskriv hvordan barnets kultur, språk, etnisitet og religion blir fulgt opp i fosterhjemmet. Ta utgangspunkt i
barnets tiltaks-/omsorgsplan og beskriv. Husk å ta hensyn til barnets alder og modenhetsnivå, når du beskriver
hva barnet selv sier om egen kultur, språk, etnisitet og religion.

Vurder om oppfølgingen av barnets kultur, språk, etnisitet og religion er etter hensikten i vedtak om plassering
og tiltaks-/omsorgsplanen.

Forhold som må avklares nærmere.
Dersom barnet har tatt opp forhold som ikke kunne avklares i samtalen mellom barnet og fosterforeldrene må
disse beskrives.

Side 4 av 6

Tilsynspersonens egenvurdering av om tilsynsbesøket fungerte etter hensikten.
Momenter som kan kommenteres:
 Føler du at barnet har tillit til deg som tilsynsperson?
 Er du rett tilsynsperson for dette barnet?
 Hvordan fungerer kommunikasjonen mellom barnet og deg?
 Fungerer gjennomføringen av tilsynsbesøket med dette barnet etter hensikten?

Anbefalinger for neste tilsynsbesøk. Beskriv forhold som bør tas opp med barnet ved neste tilsynsbesøk.

Tilsynspersonens vurdering av barnets omsorgssituasjon.
Tilsynspersonen bør, basert på beskrivelsene over, vurdere om barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet.
Tilsynspersonen må også ta utgangspunkt i om de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir
fulgt opp.

Side 5 av 6

Tilsynspersonens vurdering av om antall tilsynsbesøk bør økes eller reduseres. Se veilederen punkt 5.2.1.

Sted, dato

Side 6 av 6

Tilsynspersonens signatur

