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1.0 Lovteksten: 

 

Opplæringslova § 15-3 fastslår at:  

 

«Tilsette i skolen skal i arbeidet sitt vere merksame på forhold som kan føre til tiltak 

frå barneverntenesta. 

 

Tilsette i skolen skal utan hinder av teieplikta melde frå til barneverntenesta utan 

ugrunna opphald 

a) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil bli mishandla, utsett for 

alvorlege manglar ved den daglege omsorga eller anna alvorleg omsorgssvikt, 

b) når det er grunn til å tru at eit barn har ein livstruande eller annan alvorleg 

sjukdom eller skade og ikkje kjem til undersøking eller behandling, eller at eit 

barn med nedsett funksjonsevne eller eit spesielt hjelpetrengande barn ikkje 

får dekt sitt særlege behov for behandling eller opplæring, 

c) når eit barn viser alvorlege åtferdsvanskar i form av alvorleg eller gjentatt 

kriminalitet, misbruk av rusmiddel eller ei anna form for utprega normlaus 

åtferd, 

d) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil bli utnytta til menneskehandel. 

 

Alle som utfører teneste eller arbeid etter denne lova, pliktar også å gi opplysningar 

etter pålegg i samsvar med barnevernloven § 6-4.» 
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2.0 Vilkår og begreper 

2.1 Forklaring av vilkår og begreper som brukes i lovteksten 
 
Tilsette: Dette skal forstås som «alle som arbeider i skolen», herunder blant annet 

lærere, vikarer, administrativt ansatte og skolens ledelse. 

 

Utan hinder av teieplikta: Den lovpålagte taushetsplikten gjelder ikke dersom 

vilkårene for meldeplikt er utløst. 

 
Utan ugrunna opphald: Varselet skal sendes umiddelbart, med mindre det er en 

saklig begrunnet årsak til å vente.  

 
Barn: Alle som ikke har fylt 18 år. Det er ikke et krav at barnet som det varsles om 

skal være elev på skolen. 

 
Grunn til å tru: Den tilsatte må ha en begrunnet bekymring. En vag mistanke er ikke 

tilstrekkelig til at meldeplikten gjør seg gjeldende. Det er likevel ingen krav om at det 

må være en sannsynlighetsovervekt for at omsorgssvikt har funnet sted.  

 
Blir eller vil bli: Dette betyr at det ikke er et krav at omsorgssvikten er pågående. 

Dersom den tilsatte har grunn til å tro at barnet i fremtiden vil bli utsatt for 

mishandling eller alvorlig omsorgssvikt, vil meldeplikten bli utløst. 

 
Alvorleg: Ved at lovteksten oppstiller «alvorleg» som terskel for at meldeplikten 

inntreffer, formidles det at bare saker av en viss alvorlighetsgrad er omfattet av 

bestemmelsen. I Rundskriv Q 24. mars 2005 står det at «Det at et barn ikke lever 

under optimale forhold vil dermed ikke være nok til å utløse opplysningsplikten. Det 

må dreie seg om situasjoner hvor det er fare for at barnet tar vesentlig skade».  
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Alvorleg omsorgssvikt: Det er ikke mulig å gi en uttømmende beskrivelse av hva 

som omfattes av begrepet «alvorlig omsorgssvikt». Vurderingen vil alltid avhenge av 

forholdene rundt det enkelte barnet, og med utgangspunkt i bekymringsmelders egen 

faglige vurdering og det som er tilgjengelig av opplysninger og dokumentasjon. I en 

del tilfeller vil det være klart at barnet befinner seg i en situasjon som utløser plikt til å 

melde fra til barneverntjenesten. I andre tilfeller vil dette være vanskeligere å vurdere. 

Det er ikke lett å trekke absolutte grenser mellom akseptabel og uakseptabel omsorg. 

Alvorlighetsgraden og antallet forsømmelser barnet utsettes for, må vurderes. Det er 

også av betydning om forsømmelsene er sporadiske eller vedvarende. 

 

Alvorlege åtferdsvanskar: I denne sammenheng er det viktig å merke at terskelen 

er alvorlige atferdsvansker som kan gi grunnlag for plassering i atferdsinstitusjon 

etter barnevernloven § 4-24, slik som for eksempel alvorlig eller gjentatt kriminalitet 

eller vedvarende misbruk av rusmidler. Dette betyr at «atferdsvansker» skal forstås 

snevrere enn slik begrepet benyttes i enkelte andre sammenhenger, og at den typen 

atferdsproblematikk en til vanlig møter hos barn og unge ikke er ment inkludert. Det 

vil være nødvendig å gjennomføre en konkret helhetsvurdering for å fastslå om 

vilkåret er oppfylt. 

  

2.2 Andre juridiske begreper som er relevante 
 

Meldeplikt: Tilsatte i skolen har en meldeplikt dersom lovens vilkår er oppfylt. 

Meldeplikten er personlig, og den tilsattes vurdering kan ikke overstyres. Dersom en 

ansatt vurderer situasjonen slik at det er grunn til å tro at et barn utsettes for noe som 

utløser meldeplikt, har rektor eller avdelingsleder ikke anledning til å hindre sending 

av varsel eller sanksjonere at et varsel er sendt. Ettersom meldeplikten er personlig, 

har den ansatte selv ansvar for å melde saken inn om ledelsen ikke gjør det.  

 

2.3 Begreper som benyttes i rutinedokumentet 
 

Bekymringsmelder: Dette begrepet brukes for å omtale den tilsatte som opplever at 

den har grunn til å tro at meldeplikten til BVT er utløst. 
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Rektor: Dette begrepet viser til rektor som person. Rektor kan ikke delegere bort 

ansvaret. 
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