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       Molde kommune
          Barneverntjenesten
                Molde, Midsund, Aukra og Eide

Bekymringsmelding til barneverntjenesten fra privat melder

Barnets etternavn, fornavn: Fødselsnummer:

Adresse:

Oppgi de opplysninger du har om barnet. Du kan også melde bekymring for " Anne i syvende klasse på Rud skole"

Mors etternavn, fornavn Fars etternavn, fornavn

Hvis du kjenner mors navn Hvis du kjenner fars navn

Hvem bor barnet sammen med?

Hva har du observert/hørt som gjør at du er bekymret?

Gjengi så nøyaktig som mulig med dine egne ord hva du har sett eller hørt somgjør deg bekymret.

Har barnet sagt noe til deg direkte som gir deg grunn til bekymring? I så fall, hva?

Gjengi så nøyaktig som mulig hva barnet har sagt som gir deg grunn til bekymring.

Dette skjemaet er ment som en veileder til voksne privatpersoner som er bekymret for et barn og 
ønsker å melde dette til barnevern. Bekymring kan også meldes muntlig. Det er tilstrekkelig at du har 
grunn til å tro at barnet er utsatt for  omsorgssvikt for å melde til barnevernet. Dette sendes til 

Tips til innhold i meldingen 
 
- Vær konkret og detaljert. Jo bedre informasjon meldingen inneholder, jo lettere er det å følge den opp 
- Ikke trekk egne konklusjoner. Som melder skal du si fra om hva du observerer. Det er barnevernet og 
eventuelt politiets oppgave å avgjøre hva som skjer videre i saken. 

https://ww
w.molde.ko
mmune.no/

https://www.molde.kommune.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=6608&Category.ID=1102
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Kjenner du til andre som er eller bør være bekymret for barnet? Hvem?

Hva er din relasjon til barnet og familien?

Familiens nasjonanlitet og språk - er det behov for tolk for å kommunisere med familien?

Melders navn: Telefonnummer:

Adresse:

Relasjon til barn/familie:

Privatpersoner kan være anonym, men hvis du står fram er det lettere for 

 barnevernet og/eller politiet å gjøre nødvendige undersøkelse

Dato/underskrift

_______________________________________________________________

For barneverntjenesten
Mottatt av: Dato:

Hvis du mistenker at barnet er utsatt for noe straffbart, 
for eksempel vold eller seksuelle overgrep 
bør du varsle politiet.
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