
Rutinebeskrivelse: Melding til barneverntjenesten 

1. Innledning 

Barnevernlovens formål er å sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid og å bidra til at barn og unge får 
trygge oppvekstvilkår. For at barneverntjenesten skal kunne ivareta sine oppgaver er de 
avhengig av opplysninger fra andre som gjennom sitt arbeid får kjennskap til opplysninger 
om barn som er i alvorlige omsorgs- og livssituasjoner. 

Med barn menes barn og ungdom under 18 år. Barneverntjenesten kan, med samtykke, ha 

oppfølging/ ettervern for ungdom frem til fylte 23 år.  

Opplysningsplikt for skolens ansatte er særlig regulert i opplæringsloven § 15-3, jf. lov om 

barneverntjenester § 6-4 annet ledd. Opplysningsplikten etter barnevernloven og 

opplæringsloven går foran taushetsplikten etter andre lover. 

 

2. Hva menes med oppmerksomhetsplikt og opplysningsplikt? 

2.1 Oppmerksomhetsplikt (Opplæringsloven § 15-3 (1)) 

Skolens ansatte skal i møte med eleven være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak 

fra barneverntjenesten. Ved at personalet er oppmerksomme kan de oppdage forhold som 

kan utløse opplysningsplikten. Skolens ansatte skal ha kunnskap om hvilke situasjoner som 

er så alvorlige at plikten til å melde fra utløses.   Hver enkelt ansatt er pålagt 

oppmerksomhetsplikt overfor elever på skolen. 

 

2.2 Opplysningsplikt på eget initiativ; Meldeplikt (Opplæringsloven § 15-3 (2)) 

Skolens ansatte skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger til 

kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at: 

- et barn blir mishandlet i hjemmet  

- det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt 

- et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker 

- det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel/ tvangsekteskap 

Opplysningsplikten inntrer ved alvorlige tilfeller, hvor det er fare for at barnet tar vesentlig 

skade. Det er ikke tilstrekkelig at barnet ikke lever under optimale forhold. I hvilke 

situasjoner opplysningsplikten inntrer er avhengig av hva bekymringen gjelder. Det er viktig 

å understreke at skolens ansatte ikke må være sikker på de faktiske forhold, men at 

meldeplikten inntrer når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for- eller lever under 

forhold som beskrevet ovenfor.  Det er den ansattes bekymring som er avgjørende for når en 

skal vurdere om opplysningsplikten foreligger. Når opplysningsplikten foreligger kan ikke den 

ansatte velge om den skal gi opplysninger eller ikke, da foreligger det en plikt om å gi 

opplysningene umiddelbart til barneverntjenesten. 

 



2.3 Opplysningsplikt; Etter pålegg (Opplæringsloven § 15-3 (2,2) 

Skolens ansatte har, uten hinder av taushetsplikten, plikt til å gi opplysninger etter pålegg fra 

barneverntjenesten og/eller fylkesnemnda. Opplysninger etter pålegg fra 

barneverntjenesten bør gis av den som er best kjent med barnets situasjon. Opplysningene 

skal gis eller sendes i samarbeid med rektor. 

 

2.4 Hvem er underlagt opplysningsplikt til barneverntjenesten? 

Alle skolens ansatte har opplysningsplikt, også vikarer med midlertidige ansettelsesforhold. 

Dette er et personlig ansvar som påhviler den enkelte ansatte ved skolen. Dersom skolens 

ledelse motsetter seg at melding sendes barneverntjenesten innebærer dette at den enkelte 

har et personlig ansvar til å melde i fra. Skolens ledelse er forpliktet til å informere ansatte 

om opplysningsplikten, samt ha felles retningslinjer for melding til barneverntjenesten.  

 

2.5 Dersom det er tvil om opplysningsplikten inntrer, hva da? 

- Informer nærmeste overordnede leder eller rektor om bekymringen. 

- Drøft saken anonymt med barneverntjenesten. Barneverntjenesten vil veilede i forhold 

til opplysningsplikt og meldeplikt.  

- Hovedregelen er at den som har bekymring for en elev kontakter barneverntjenesten for 

drøfting.  

 

3.  Retningslinjer ved bekymring for en elev 

- Dokumenter alle samtaler med eleven (dato og sted). 

- Dokumenter alle samtaler med foresatte, samarbeid og tiltak (dato og sted). 

- Dersom eleven kommer med opplysninger som vekker bekymring, spør eleven om hva 

som har skjedd, når det skjedde, hvor det skjedde. Spør om hyppighet og be eleven å 

beskrive hva som har skjedd. Still åpne spørsmål, vær lyttende.  

- Dokumenter (skriftlig) dersom eleven kommer på skolen med synlige merker. 

- Vær oppmerksom på plutselig endring i atferd. 

- Lov aldri eleven at du ikke skal fortelle noe videre. Dette vil sette deg som ansatt i en 

vanskelig situasjon dersom du må melde fra til barneverntjenesten og vil kunne skade 

relasjonen mellom ansatt og elev. 

- Ansatte kan be om bistand fra sosialrådgiver/ andre ansatte til å snakke med eleven. Den 

som er bekymret for eleven bør være tilstede under samtalen såfremt eleven ikke 

motsetter seg dette. 

 

 

 

 

 



 

4. Retningslinjer for melding til barneverntjenesten 

4.1 Ordinær melding 

- Informer avdelingsleder om bekymring for elev. Avdelingsleder informerer rektor. I 

rektors fravær skal stedfortrendene rektor informeres. 

- Den som melder bekymring nedfeller meldingen skriftlig. Denne gjennomgås sammen 

med nærmeste leder og rektor.  

- Meldinger til barneverntjenesten skal være skriftlige. Unntak; akutte hendelser hvor det 

er umiddelbar fare for elevens liv og helse. I slike tilfeller orienteres barneverntjenesten 

umiddelbart og melding sendes skriftlig i etterkant. 

- Dalane videregående skole er en offentlig instans. Foreldre skal derfor, som et generelt 

utgangspunkt, informeres om at melding blir sendt barneverntjenesten.  Unntak; se pkt. 

4.2. 

- Rektor kaller foreldrene inn til samtale, hvor meldingen gjennomgås med dem. 

Foreldrene kan ikke motsette seg at skolen eller skolens ansatte melder bekymring til 

barneverntjenesten. Dersom foreldrene ikke møter kan informasjon om melding gis per 

telefon. 

- Rektor og den som melder bekymring sluttfører meldingen, og rektor signerer. All 

kontakt mellom skole, foresatte og elev frem til forsendelsestidspunktet skriftliggjøres.  

- Meldingen sendes den kommunale barneverntjenesten i barnets hjemkommune. 

- Når skolen har sendt bekymringsmelding er det barneverntjenesten sin oppgave å gjøre 

ytterligere undersøkelser og avklaringer. 

- Enhver ansatt er forpliktet til å hindre at kunnskap om eleven og elevens foresatte spres 

unødig, jf taushetsplikt.  

 

4.2 Unntak fra ordinær melding 

Foreldrene og eleven skal ikke informeres om melding til barneverntjenesten når det er 

mistanke om at eleven eller noen som står eleven nær er utsatt for: 

- psykisk og fysisk vold og overgrep 

- seksuelle overgrep 

- tvangsekteskap 

- menneskehandel 

- dersom det å informere foreldrene kan medføre fare for noens liv eller helse 

Skolen må vurdere i hvert enkelt tilfelle på bakgrunn av de opplysningene bekymringen 

omhandler. I tilfeller som er nevnt over bør barneverntjenesten og/ eller politiet informere 

om meldingen. Årsaken til dette er at informasjon til foreldrene i enkelte tilfeller hindrer 

barneverntjenesten og politiet i å gi eleven (eller andre) tilstrekkelig beskyttelse. 

Informasjon til foreldrene kan også svekke viktige bevis. 



4.3 Informasjon til eleven 

Eleven skal som utgangspunkt informeres om melding til barneverntjenesten av rektor. 

Unntak; Forhold som er nevnt i pkt. 4.2. 

 

4.4 Krav til bekymringsmeldingen 

Meldingen skal som hovedregel være skriftlig. Skjema for melding til barneverntjenesten er 

vedlagt og kan hentes elektronisk fra www.barnevernvakt.no.  

Rektor og avdelingsledere kan veilede ansatte i utforming av melding.  

 

5. Tilbakemelding fra barneverntjenesten (Barnevernloven § 6-7a) 

- Barneverntjenesten gjennomgår meldingen innen en uke. På bakgrunn av 

meldingens innhold blir det besluttet om det skal gjennomføres undersøkelse etter 

lov om barneverntjenester eller om meldingen skal henlegges. 

- Skolen er en offentlig melder. Det innebærer at skolen får tilbakemelding om 

barneverntjenesten har åpnet en undersøkelsessak eller om meldingen henlegges. 

- En undersøkelse skal gjennomføres innen tre måneder, i særlige tilfeller seks 

måneder. 

- Dersom det gjennomføres en undersøkelse får skolen ny tilbakemelding innen tre 

uker etter at undersøkelsen er gjennomført. Skolen får da opplysninger om saken er 

henlagt eller om saken følges opp fra barnevernets side. 

 

6.   Nye opplysninger eller ny bekymring 

Dersom det kommer frem nye opplysninger om eleven, som gir grunnlag for 

opplysningsplikt, skal den ansatte/ skolen på ny melde i fra til den kommunale 

barneverntjenesten. Dette skal gjøres på tross av at melding nylig er sendt eller at 

barneverntjenesten jobber med saken. 
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