Barneverntjeneste
MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN FRA PRIVATE PERSONER
Til: Barneverntjenesten i Levanger
Meldingstype (kryss av):
bekymring for barn:
Type melder:

Over 18 år:

Barnet selv:
Melder:
Navn:

Familie forøvrig:

Mor/far:

Søknad om hjelp:

Naboer:

Bekymring for ufødt barn:

Andre:

Tlf:

Adr.:
Barnet / barnas navn
Meldingen gjelder: Kryss av.

Født:

Adresse:

Navn:

Født:

Adresse:

Navn:

Født:

Adresse:

Navn:

Født:

Adresse:

Navn:

Født:

Adresse:

Mor (m/ evt
partner):

Far (m/ evt partner):

Hvilke konkrete forhold har melder observert?
Når ble forholdene observert?

Kjenner melder til om familien er i kontakt med andre i hjelpeapparatet, og i så fall hvem?
Melding:

Har melder tatt opp forholdet med:
Foreldre:
Med andre:
Hvem:

Søknad:
Hva søkes det om?

Hva ønsker du/dere hjelp til (beskriv)?

Tror du/dere noen i nettverket kan være til hjelp med noe?

Underskrift fra melder:

Sted:

Dato:

INFORMASJON
Meldingen/søknaden leveres til rådhuset eller sendes pr. post til:
Barneverntjenesten i Levanger,
Postboks 130
7601 Levanger

Søknader om hjelp:
Barneverntjenesten har frist på 3 mnd for å behandle søknader. I spesielle tilfeller kan fristen
utsettes til 6 mnd. Selv om det er satt en frist for behandling, skal vi så fort som mulig
behandle en forespørsel. Du/dere vil bli kontaktet av en kontaktperson i barneverntjenesten
som skal behandle søknaden.

Meldinger:
Meldinger skal vurderes innen ei uke. Da blir det bestemt om meldingen skal undersøkes
eller om den henlegges. Hvis det blir bestemt at meldingen blir undersøkt, blir det tatt kontakt
med de meldingen gjelder. Meldingen blir gjennomgått med familien og de vil få mulighet til å
si hva de mener. Undersøkelsen har en frist på 3 mnd. I spesielle tilfeller kan fristen settes til
6 mnd. Selv om det er satt en frist for behandling, skal vi så fort som mulig gjennomføre
undersøkelsen.
Som privat melder av bekymring for et barn har du rett til å få tilbakemelding på om
meldingen er mottatt hos oss. Hvordan dette blir fulgt opp videre, vil det ikke bli gitt
informasjon om uten at det foreligger samtykke til dette fra de det gjelder. Dette skyldes vår
taushetsplikt overfor familien.
Ofte er det best å ha snakke med familien om bekymringen før kontakt med
barneverntjenesten. Noen ganger er dette for vanskelig eller umulig. Det er uansett
muligheter til å melde bekymring.
Meldinger kan sendes inn anonymt.

