Oppdatert 01.02.2018

Handlingsplan og rutiner ved bekymring for vold og/eller overgrep

Lovpålagt meldeplikt til barnevernet
Alle ansatte i ………..barnehage har meldeplikt til barneverntjenesten.
Barnehageloven § 22.
Opplysningsplikt til barneverntjenesten
Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til
tiltak fra barneverntjenestens side.
Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger
til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet
eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om
barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende
alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som
er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter
barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

Bekymring
Med bekymring for barn mener vi alle hendelser, væremåter, signaler og uttalelser
fra barnet og/eller barnets omsorgspersoner som vekker en bekymring eller uro for
om barnet har det bra. Dersom det ikke finnes en tydelig årsak til bekymringen for
barnet i hendelser i barnehagen, skal følgende gjøres:
 Den ansatte som blir bekymret for et barn har ansvar for, så snart som mulig, å
informere sin nærmeste leder om hendelsen som vekker bekymring. Hendelsen
skal umiddelbart beskrives jf. malen for Dokumentasjon (vedlegg)
 Styreren sammen med pedagogisk leder har ansvar for, så snart som mulig, å
innhente opplysninger fra alle ansatte som kjenner barnet, for å kartlegge om det
finnes andre som har opplevd hendelser som er bekymringsfulle. Alle hendelser
må umiddelbart beskrives, se malen for Dokumentasjon (vedlegg)
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 Styrer skal, så snart som mulig, drøfte bekymringen anonymt med en eller flere
fagfolk med erfaring fra arbeid med omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, jf.
oppdatert liste med navn og tlf.nr til aktuelle personer. Drøft i hvert enkelt tilfelle
om bilder/beviser skal sikres.
 Under eller etter drøftingen(-e) har styrer ansvar for å avgjøre om bekymringene er
av en slik karakter at de skal meldes til barneverntjenesten, evt. rapporteres til
politiet. Merk at om du mener meldeplikten er utløst har hver enkelt ansatt et
selvstendig ansvar for å melde.
 Dersom melding ikke er aktuelt, skal styrer avgjøre om foreldrene skal involveres,
og/eller om det skal utarbeides en framdrifts- og tidsplan for å følge ekstra nøye
med barnet framover.
Dokumentasjon
Bekymringen skal så fort som mulig dokumenteres (se vedlagt mal for
Dokumentasjon)
Kontakt og drøftings instanser
Instans
Midt-Agder barnevern
Politiet
Barnevernsvakta
Statens Barnehus
Alarmtelefonen
Tverretatlig konsultasjonsteam
Støttesenteret Mot Seksuelle Overgrep
Barnelege på barnehuset/sykehuset

Kontaktperson
Marie Bodin

Tlf
38152323
38152850
38075400
99257161
116 111
Tove Lise Høigilt 46618115
380 71111
Unni Mette Køpp 91613008

Rutiner for å sikre kontinuitet og motvirke tilfeldighet
Barnehagens årsplan skal vise til barnehagelovens §22 og beskrive hvordan
barnehagen arbeider for at loven etterleves i det daglige arbeidet.
Styrer med sitt personale må tidfeste når/hvor ofte og sikre at:





handlingsplanen implementeres i barnehagens planer, er kjent for alle og at
den revideres jevnlig
at ansatte får kompetansepåfyll
at foreldre informeres
at barna blir snakket med
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Vedlegg til handlingsplan ved bekymring for vold og/eller overgrep

Dokumentasjon av hendelse
Dato:
Tidspunkt:
Navn (utfyller av skjema):
Navn på barnet (forkortelse):

Beskrivelse av bekymring – faktiske hendelser:

Beskrivelse av hendelsen, så konkret som mulig og med følgende
opplysninger:
 Hva hendte (hvor, foranledning, sammenheng, forløp, hva ble sagt)



Hvem var til stede:



Barnets følelsesmessige reaksjoner (før, ved hendelsen, etterpå)

Skjemaet fylles ut og levers til og arkivers av nærmeste leder ihht interne
rutiner.
Mottatt av:
Dato:

