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1.0 Innledning 

Ansatte på videregående skoler møter og blir kjent med en stor gruppe barn hvert år. 

De fleste av disse barna er veltilpassede og har det bra, men det er dessverre også 

noen som trenger hjelp fra barnevernet.  

 

Skoleansatte står i en særstilling i forhold til disse barna, ettersom de ofte tilbringer 

mye tid med dem, og gjerne også treffer dem i sårbare og stressede situasjoner. 

Derfor er skoleansatte i sitt arbeid lovpålagt å være ekstra oppmerksomme på forhold 

som kan føre til at Barneverntjenesten (BVT) bør kobles inn.1 

 

Dette dokumentet gir retningslinjer for når og hvordan BVT skal varsles dersom 

ansatte ved skolen får grunn til å tro det er nødvendig. Retningslinjene skal følges.  

 

ROGFKs rutiner er utarbeidet med utgangspunkt i BUFDIRs foreslåtte tiltak. Disse 

tiltakene kan finnes ved å følge denne lenken: 

https://www.bufdir.no/Barnevern/Skoleveileder/Bekymringsmelding/For_skolen/Hvord

an_sende_inn_bekymringsmelding/Bekymringsmelding_fra_skole_til_barnevern/  

 

 

 

 

 

 
1 Se Opplæringslova § 15-3 (1). 

https://www.bufdir.no/Barnevern/Skoleveileder/Bekymringsmelding/For_skolen/Hvordan_sende_inn_bekymringsmelding/Bekymringsmelding_fra_skole_til_barnevern/
https://www.bufdir.no/Barnevern/Skoleveileder/Bekymringsmelding/For_skolen/Hvordan_sende_inn_bekymringsmelding/Bekymringsmelding_fra_skole_til_barnevern/
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2.0 Lovgrunnlag 

Lovgrunnlaget for disse varslingsrutinene er opplæringslova § 15-3 som angir 

ansattes plikter til å varsle til Barneverntjenesten dersom de har grunn til å tro at 

meldeplikten er utløst. 

 

Begrepene som er brukt i lovteksten, er forklart i vedlegg 1. Brukere av dokumentet 

bør se på begrepsforklaringene hvis de er usikre på hvordan noe skal forstås.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11297/0/0/0/0/Vedlegg_til_rutinedokument_for_varslingsrutiner_til_BVT_-_lovtekst_og_forklaring.pdf?Company=rfk
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3.0 Flytskjema og varslingsrutine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tilsatt får mistanke om at 
meldeplikt kan være utløst 

Varsler rektor 
Rektor, bekymringsmelder og kontaktlærer vurderer sammen om meldeplikten er 
utløst og om det er behov for umiddelbar varsling 
Ved usikkerhet kan rektor og/eller bekymringsmelder diskutere uformelt og uten å 
oppgi barnets identitet med Barnevernet i kommunen eller med politiet 

Meldeplikt ikke utløst 

Bekymringsmelder og 
rektor skriver referat 
som arkiveres i 
Elements 

Bekymringsmelder 
fortsetter å observere 
og eventuelt 
dokumentere 

Nytt møte mellom 
rektor og 
bekymringsmelder 
innen en måned der 
man går gjennom 
dokumentasjonen og 
revurderer om 
meldeplikten er utløst  

Meldeplikt er utløst og 
situasjonen tilsier at det er 
behov for umiddelbar 
varsling (se delkapittel 4 i 
dokumentet for hjelp) 

 Rektor varsler umiddelbart 
BVT på telefon 116 111 og 
følger de beskjeder som BVT 
gir 

Rektor og bekymringsmelder 
dokumenterer vurderingen 
og lagrer den i Elements 

Meldeplikt er utløst og 
foreldre kan/bør involveres 
før BVT varsles 

Bekymringsmelder 
dokumenterer forhold med 
bistand fra rektor 

Rektor lagrer vurderingen i 
Elements 

Foreldre og elev varsles av 
rektor om at skolen kommer 
til å melde til BVT 

Rektor varsler BVT etter 
metoden beskrevet i 
delkapittel 7 i dette 
dokumentet 
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Oppgave Ansvarlig Når Dokumentasjon Støttespillere 
Varsle rektor Bekymringsmelder Umiddelbart Muntlig.   

Vurdere sammen med 

bekymringsmelder og 

kontaktlærer om 

meldeplikten er utløst 

og om situasjonen er 

slik at varsling til BVT 

bør finne sted 

umiddelbart, eller om 

foreldre kan/bør 

involveres. 

 

Dersom det er usikkert 

om meldeplikten er 

utløst, kan 

bekymringsmelder og 

rektor kontakte 

barneverntjenesten i 

kommunen og drøfte 

saken. 

Kontaktinformasjonen 

til det kommunale 

barnevernskontoret 

finnes her. 

 

Det er også mulig å 

kontakte politiet for å 

få råd. 

Rektor Umiddelbart Må skrive referat 

fra vurderingen. 

 

Konklusjonen må 

begrunnes. 

 

Lagres i Elements. 

Bekymringsmelder 

Kontaktlærer 

 

 

Oppgave Ansvarlig Når Dokumentasjon Støttespillere 
Skrive et referat i 

samarbeid med 

bekymringsmelder  

Rektor Samme dag eller 

neste virkedag 

Referatet skal 

arkiveres i 

Elements.  

Bekymringsmelder 

Fortsette å observere 

og dokumentere med 

det formål å bekrefte 

Bekymringsmelder 

i samarbeid med 

kontaktlærer. 

Hvor lenge 

observasjonen skal 

vare, vil måtte 

Dokumentasjonen 

skal lagres i 

Elements. 

 

Meldeplikt ikke utløst 

Tilsatt får mistanke om at meldeplikt kan være utløst 

https://www.barnevernvakten.no/finnbarnevernvakt
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eller avkrefte en 

mistanke. 

vurderes konkret. 

Dersom det er 

mulig å bekrefte 

eller avkrefte 

mistanken, bør 

observasjon 

gjennomføres frem 

til mistanken er 

bekreftet eller 

avkreftet. 

Møte der man 

gjennomgår 

dokumentasjon og 

gjennomfører ny 

vurdering av om 

meldeplikten er utløst 

 

Dersom usikkerhet 

fortsatt er til stede, skal 

nytt møte 

gjennomføres innen 

rimelig tid. 

Rektor Etter en måned Dokumentasjonen 

skal lagres i 

Elements 

 

 

 

Oppgave Ansvarlig Når Dokumentasjon Støttespillere 
Varsle BVT på telefon: 

116 111 

Rektor Umiddelbart Muntlig  

Følge føringer fra BVT 

og eventuelt iverksette 

disse i kollegiet 

Rektor Umiddelbart Muntlig  

Forsikre seg om at 

varsel er sendt 

 

Varsle ved å ringe 

116 111 dersom 

skolens rektor ikke 

sender varsel. 

Bekymringsmelder Samme dag Muntlig  

Meldeplikt er utløst og situasjonen tilsier at det er behov for umiddelbar varsling 
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Skrive et referat i 

samarbeid med 

bekymringsmelder  

Rektor Samme dag eller 

neste virkedag 

Referatet skal 

arkiveres i 

Elements 

Bekymringsmelder 

 

 

 

Oppgave Ansvarlig Når Dokumentasjon Støttespillere 
Systematisere og 

dokumentere 

observasjoner 

Bekymringsmelder Samme dag eller 

påfølgende dag 

Lagres i Elements  

Kartlegge og eventuelt 

hente inn utfyllende 

dokumentasjon fra 

andre tilsatte som 

kjenner situasjonen 

Rektor Samme dag eller 

påfølgende dag 

Lagres i Elements  

Ferdigstille varsel til 

BVT med utgangspunkt i 

innsamlet 

dokumentasjon 

Rektor Dagen etter 

rektor er gjort 

kjent med 

situasjonen 

  

Kalle inn foreldre til 

møte og informere om at 

skolen kommer til å 

varsle BVT.  

Dette møtet skal finne 

sted uten ugrunnet 

opphold.  

 

Starte en dialog med 

foreldre slik at skolen i 

størst mulig grad kan 

ivareta barnet og 

familien. 

Rektor Når varselet er 

ferdigstilt. 

  

Sende varsel til BVT på 

måten beskrevet i dette 

dokumentets delkapittel 

7 og informere 

bekymringsmelder om at 

varsel er sendt. 

Rektor Samme dag som 

skolen har 

informert barnets 

foreldre. 

  

Meldeplikt er utløst og foreldre kan/bør involveres før BVT varsles 
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Forsikre seg om at 

varsel er sendt. 

Dersom skolen ikke 

sender varsel: selv 

sende varsel på måten 

beskrevet i delkapittel 7 

Bekymringsmelder Dagen etter at 

skolen har 

informert barnets 

foreldre.  

  

Skrive et referat i 

samarbeid med 

bekymringsmelder  

Rektor Samme dag eller 

neste virkedag 

Referatet skal 

arkiveres i 

Elements 

Bekymringsmelder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

4.0 Når foreldre bør varsles og ikke 
(forskjell på gul og oransje tråd i 
flytskjemaet) 

I alvorlige situasjoner, eller der skolen er usikker, skal saken drøftes med 

barnevernet og/eller politiet for å sikre en godt planlagt og koordinert håndtering. 

Skolen overlater til barnevernet å vurdere når og på hvilken måte foreldrene / de 

foresatte skal bli informert. 

Eksempler på slike situasjoner: 

• mistanke om at barnet er utsatt for seksuelle overgrep 
• mistanke om at barnet eller noen som står barnet nær er utsatt for vold eller 

overgrep 
• dersom det å informere foreldrene kan sette noens liv eller helse i fare 
• bekymring for tvangsekteskap 
• bekymring for kjønnslemlestelse 
• mistanke om at barnet kan bli / blir utnyttet til menneskehandel, for eksempel 

prostitusjon, tigging eller krigstjeneste i fremmed land 

I disse tilfellene kan informasjonen til foreldrene gjøre at barnevernet eller politiet ikke 
får gitt barnet (eller andre) tilstrekkelig beskyttelse eller at viktig bevismateriale går 
tapt. 
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5.0 Nærmere om noen vurderinger ved 
varslingsrutinene 

5.1 Hvorfor og når foreldre bør informeres før varsel sendes til BVT 
 

Formålet med varsling til BVT er å sikre at barnet får den oppfølgingen det har krav 

på. En varsling til BVT bør ikke oppfattes som en varsling mot foreldrene, men en 

varsling om at barnet trenger støtte som det ikke får hjemme. For barnets del er det 

derfor i de fleste tilfeller viktig at foreldrene får være en del av det laget som arbeider 

for å hjelpe barnet. Å varsle uten at foreldrene vet om det, kan være kontraproduktivt. 

I tillegg bør foreldrene få mulighet til å uttale seg før et varsel sendes, blant annet for 

å få muligheten til å oppklare eventuelle misforståelser.  

 

Skolen bør informere foreldrene etter at bekymringsmeldingen er skrevet, men før 

den blir sendt. Dette er for å sikre at meldingen skal være så objektivt utformet som 

mulig. 

 

På grunn av dette legger rutinen til grunn at foreldrene skal informeres før et varsel 

sendes. 

 

Unntaket fra denne hovedregelen er der sakens natur tilsier at varsel bør sendes 

umiddelbart, eller der det er grunn til å tro at det å informere foreldrene vil føre til økt 

risiko for at barnet utsettes for en farlig situasjon. Et typisk eksempel på en slik 

situasjon, er der bekymringsmelder har grunn til å tro at barnet utsettes for vold eller 

overgrep i hjemmet, og at barnet vil utsettes for sanksjoner om foreldrene blir kjent 

med skolens mistanke (se punkt 4.0). 
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5.2 Om “utan ugrunna opphald” 
 

Lovteksten fastslår at varselet skal sendes uten ugrunnet opphold. Lovens 

forarbeider tilsier at dette skal tolkes strengt, og at det må forstås som «straks». 

Forarbeidene til barnevernloven forklarer også at bekymringsmelderen «ikke er ment 

å foreta ytterligere undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte innholdet i sin 

bekymring når opplysningsplikten foreligger». 

 

Det er likevel åpnet for at varselet ikke sendes umiddelbart. Begrepet «ugrunna» 

åpner for at det kan være opphold dersom det er «grunnet». I arbeidet med rutinen 

har det blitt lagt vekt på at BUFDIR i sin veileder anbefaler at bekymringsmelderen 

først diskuterer situasjonen med en kollega for å kartlegge om terskelen «grunn til å 

tru» faktisk er oppnådd. Selv om bekymringsmelderen ikke skal undersøke selve 

innholdet, er det viktig at vedkommende er sikker på at han/hun faktisk har 

meldeplikt.  

 

I noen tilfeller vil det være slik at meldeplikten klart er til stede, og barnet er i 

umiddelbar fare. I disse tilfellene må bekymringsmelderen forstå «uten ugrunna 

opphald» til å bety «straks». Bekymringsmelderen må gjennomføre en 

skjønnsmessig vurdering for å fastslå dette. 

 

5.3 Rektor som ansvarlig for koordinering og sending av varsel 
 

Det er den som opprinnelig oppdager at meldeplikten kan være utløst som har 

meldeplikt. Til tross for dette er det rektor som etter denne rutinen bli pålagt 

varsleransvar.  

 

Årsaken til at ansvaret legges hos rektor, er spesielt at dette er ment å senke 

terskelen for varsel. Å sende et varsel om et barn en har som elev eller har en 

relasjon til, kan oppleves vanskelig for tilsatte, da dette vil kunne føre til vanskeligere 

relasjoner mellom den tilsatte, eleven og elevens foreldre. Ved å løfte varselet opp på 

et systemnivå, bør den tilsatte oppleve situasjonen som mindre personlig ubehagelig, 
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og dette vil forhåpentligvis føre til at varsler ikke blir holdt igjen av frykt for å skade en 

relasjon.  

 

Selv om ansvaret er lagt til rektor i dette rutinedokumentet, blir ikke den som 

opprinnelig oppdaget situasjonen fritatt sin meldeplikt, og vedkommende må derfor 

forsikre seg om at varsel blir sendt. 

 

5.4 Balansegangen ved melding til BVT 
 

Terskelen «grunn til å tru» er en lav terskel, der det ikke er noe krav om 

sannsynlighetsovervekt. Samtidig er terskelen «alvorleg» høy, der bare de mer 

alvorlige tilfellene er ment å bli omfattet. 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». Denne balansegangen mellom ulike terskler kan være vanskelig. 

 

De tilsatte i skolen må gjennomføre en skjønnsvurdering, der en vurderer om 

vilkårene for å varsle har inntrådt. Det vil ikke være mulig å på forhånd gi helt klare 

føringer, nettopp fordi hvert tilfelle er unikt.  
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6.0 Eksempler på situasjoner og 
hvordan de bør håndteres 

Under dette punktet blir forskjellige scenarier forklart, sammen med en vurdering av 

hvordan situasjonen bør løses og hvorfor den bør løses på denne måten. Punktene 

nedenfor må forstås som eksempler på typehendelser. Liknende hendelser kan ha et 

annet utfall fordi faktum er litt annerledes, eller det er andre faktorer som også er 

relevante og som dermed medfører et annet utfall. 

 

6.1 Barnet møter ofte skittent eller i skitne klær 
 

Dersom barnet ofte møter skittent eller i skitne klær, kan dette være en indikator på 

at det ikke får den omsorgen hjemme som en kan forvente.  

 

Selv om dette kan være en indikator på omsorgssvikt, kan den som utgangspunkt 

ikke omtales som «alvorlig». For at meldeplikten skal utløses, må omsorgssvikten 

være alvorlig og til skade for barnet, hvilket den ofte ikke vil være i dette tilfellet. 

Meldeplikten er da ikke utløst, og den tilsatte er fremdeles bundet av sin 

taushetsplikt. 

 

Det kan likevel være andre momenter som fører til at helhetsinntrykket tilsier at 

meldeplikten er utløst. Dette må vurderes i det konkrete tilfellet av den eller de som 

står i situasjonen.  

 

Dersom den tilsatte konkluderer med at meldeplikten ikke er utløst, bør grønn tråd i 

flytskjemaet følges. Dersom den tilsatte konkluderer med at meldeplikten er utløst, 

skal gul eller oransje tråd i flytskjemaet følges. 
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6.2 Barnet virker sløvt og fraværende over tid 
 

Dersom barnet virker sløvt og fraværende over tid, kan det være mange mulige 

forklaringer eller årsaker til dette. Disse forklaringene kan være alt fra at barnet er 

utsatt for alvorlig omsorgssvikt, til at barnet bare sover litt dårlig.  

 

Når de mulige årsaksforklaringene er så mange og varierte, kan den tilsatte ikke sies 

å ha «grunn til å tru» at barnet er utsatt for alvorlig omsorgssvikt, kun basert på at 

barnet er sløvt og fraværende. Det må som et utgangspunkt noe mer til for at 

meldeplikt til BVT utløses. Når den tilsatte ikke har grunn til å tro at det foreligger 

alvorlig omsorgssvikt, er heller ikke meldeplikten utløst. 

 

Selv om meldeplikten ikke vil være utløst av denne observasjonen alene, kan dette 

bli en del av et større bilde som til sammen fører til at meldeplikten er utløst. Dette 

må vurderes i det konkrete tilfellet av den eller de som står i situasjonen.  

 

Dersom den tilsatte konkluderer med at meldeplikten ikke er utløst, bør grønn tråd i 

flytskjemaet følges. Dersom den tilsatte konkluderer med at meldeplikten er utløst, 

skal gul eller oransje tråd i flytskjemaet følges. 

 

6.3 Barnet er ruset på skolen 
 

Dersom barnet er ruset på skolen, kan situasjonen falle inn under opplæringslova § 

15-3 bokstav c, hvor meldeplikten vil bli utløst. 

 

Siden lovbestemmelsen beskriver «alvorlege åtferdsvanskar», er det ikke en 

automatikk i at rusmiddelbruk bør føre til varsling til BVT. «Rusmiddelbruk» favner et 

stort område, og skolen må vurdere om bruken i tilfellet vitner om alvorlige 

atferdsvansker. I vurderingen vil det være aktuelt å se på hva slags rusmiddel som 

brukes, hvor mye det brukes, om det brukes på eller utenfor skolen og hvordan det 

påvirker elevens atferd.  
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I arbeidet med å håndtere situasjonen, skal den tilsatte og skolen ta utgangspunkt 

Rogaland fylkeskommunes retningslinjer for forebygging, mistanke om og bruk av 

rusmidler. 

  

Hvis rusmiddelbruken oppfattes som tilstrekkelig alvorlig til at BVT skal varsles, bør 

skolen involvere elevens foresatte i varslingen dersom det ikke er noe som tilsier at 

dette bør unngås etter punktene i disse rutinenes punkt 4.0. 

 

6.4 Barnet kommer ofte for sent eller har høyt fravær på grunn av forhold i 
hjemmet  
 

Det kan være mange grunner til at en elev ofte kommer for sent eller har høyt fravær, 

og forsentkomming eller fravær er ikke i seg selv en grunn til å varsle barnevernet.  

 

Dersom årsaken til at barnet ofte kommer for sent eller har høyt fravær er forhold i 

hjemmet, som for eksempel at barnet må passe småsøsken eller arbeide i 

familiebedriften, kan meldeplikten bli utløst. Dersom et barn blir fratatt muligheten til å 

gå på skole som følge av valg foreldrene har tatt, vil en konsekvens av foreldrenes 

valg kunne være at barnet i fremtiden får dårligere muligheter til å lykkes med studier, 

arbeidsliv eller i samfunnet. Dette kan være til skade for barnet, og dermed 

tilstrekkelig til det regnes som «alvorleg omsorgssvikt», og at meldeplikten blir utløst.  

 

Det er viktig å merke at meldeplikten ikke utløses med mindre konsekvensen av 

fraværet er at barnet og dets opplæring blir klart skadelidende. For å fastslå om 

meldeplikten er utløst eller ikke, må den tilsatte gjennomføre en konkret 

helhetsvurdering av situasjonen. 

 

Dersom den tilsatte kommer til at meldeplikten er utløst, vil det som hovedregel ikke 

være noe som tyder på at foreldrene ikke bør være en del av prosessen med å 

forbedre forholdene rundt barnet. Ved å involvere foreldrene er det sannsynlig at 

man finner frem til en løsning som ivaretar både foreldre og barn. Den tilsatte og 

skolen bør derfor informere foreldrene før et varsel sendes, med mindre andre 

faktorer fører til at situasjonen må oppfattes ulikt.  
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6.5 Lærer blir fortalt av barnet at søsken under 18 år utsettes for vold 
 

Dersom lærer blir fortalt av barnet at søsken under 18 år utsettes for vold, er 

meldeplikten utløst. Vold er klart å regne som mishandling eller alvorlig omsorgssvikt, 

og informasjon gitt av et søsken vil som hovedregel gi den tilsatte grunn til å tro at 

situasjonen er reell.  

 

I tilfeller som dette, kan det å informere foreldrene føre til at barnet blir utsatt for 

represalier, og derfor bør foreldrene ikke bli involvert før et varsel sendes til BVT.  

 

6.6 Barnet forteller at foreldre utsetter barnet for vold eller seksuelle overgrep 
 

Dersom et barn forteller om vold eller seksuelle overgrep i hjemmet, er meldeplikten 

utløst. Dette er klart mishandling, og den tilsatte har som hovedregel grunn til å tro at 

barnet blir utsatt for det når det er barnet selv som gir informasjonen om 

overgrepene.  

 

I en slik situasjon, er det sannsynlig at barnet vil bli utsatt for en økt risiko for vold 

eller andre gjengjeldelser om foreldrene blir informert før barnevernet blir involvert. 

Den tilsatte og skolen skal derfor ikke involvere foreldrene før varsel blir sendt. 
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7.0 Hvordan varsle til BVT 

7.1 Hva varselet skal inneholde 
Bekymringsmeldingen bør inneholde 

• elevens navn, fødselsnummer og adresse 

• foreldrenes/foresattes navn, fødselsnummer og adresse 

• hva som gjør at skolen er bekymret (observasjoner, samtaler med eleven, 

spesielle hendelser og annen relevant informasjon) 

• om eleven er henvist til eller har kontakt med andre offentlige instanser 

• om foreldrene / de foresatte er informert om bekymringen eller 

bekymringsmeldingen, og eventuelt hvordan 

• navnet på melderen, kontaktinformasjon og relasjon til barnet 

 

Bekymringsmeldingen skal presentere informasjonen så objektivt som mulig, det er 

BVT som har den faglige kompetansen til å vurdere hendelsene og veien videre. 

 

7.2 Hvor varselet skal leveres 
Varselet skal leveres inn ved å følge retningslinjene på Barnevernvaktens nettsider: 
https://www.barnevernvakten.no/bekymringsmelding  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.barnevernvakten.no/bekymringsmelding
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