HVEM KONTAKTER JEG?
Opplysningsplikt til den lokale barneverntjenesten
Alle offentlig ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet
når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling, andre
former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende
alvorlige atferdsvansker. Opplysningsplikten følger av lov om Barneverntjenester § 6-4 og av tilsvarende bestemmelser i andre lover.
Opplysningsplikten er et selvstendig og personlig ansvar og kan bare
oppfylles gjennom å kontakte den lokale barneverntjenesten!
Dette innebærer at offentlig ansatte med opplysningsplikt til den
kommunale barneverntjenesten, ikke fritas fra denne ved å ta kontakt
med Alarmtelefonen for barn og unge.
Snakk med barnet
Mange unge og voksne som har hatt en vanskelig barndom forteller at
selv om nærmiljøet visste om problemene, var det ingen som våget å
spørre eller gjøre noe. Du kan utgjøre en forskjell!

INFORMASJON OM 116 111

Hva er
det med
den jenta?

• http://www.bufetat.no/nyheter/
Alex-og-Saras-hverdag/
• ”Fortell det til noen”-spillet er et lottospill som
bevisstgjør barnet at de må fortelle de voksne
om vonde hemmeligheter.
• ”Trøbbel” er en film laget for barnehagepersonell
og lærere som ønsker å ta opp problematikken
omkring seksuelle overgrep mot barn.
• ”Barn som voldsofre – veileder som er skrevet til
deg som kjenner et barn som har vært utsatt for
vold og overgrep” av Stine Sofies Stiftelse.
Ta kontakt med 116 111 for mer informasjon.
Åpningstider: kl 15-08 på hverdager, og døgnåpent
i helger og helligdager. Oversikt over andre
aktuelle nettsteder får du også på
www.116111.no  
e-post; alarm@116111.no
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Barn og ungdommer som utsettes for vold eller omsorgssvikt, kan være
tilbakeholdne med å snakke med noen i eget nærmiljø om disse problemene.  
Barn og unge kan ringe 116 111 selv. Etater og organisasjoner som arbeider
med barn og unge bør gi klar og lett tilgjengelig informasjon til dem om
116 111/Alarmtelefonen for barn og unge.

Materiell tilpasset grunnskolen

Ta initiativet
”Jeg tror ikke du har det så bra, fortell hvorfor du slår/er sint/er lei deg/er
så stille”. Når samtalen stopper opp, fortsett å grave dypere; ”fortell hva
du mener når du sier at…”. ”Si litt mer om det du fortalte i går”. Ikke gi opp
hvis barnet ikke har lyst til å snakke akkurat da; ”vi kan gjerne ta praten i
morgen i stedet, eller kanskje det er noen andre voksne her på skolen som
du heller vil prate med?”.

Vanskelig å vite
Det er vanskelig å vite hvem som utsettes for vold, rus eller
omsorgssvikt. Man skal ikke gå rundt med forstørrelsesglass,
men heller ikke ha på skylapper.

Vær KONKRET og STILL ÅPNE SPØRSMÅL
Bruk ord og formuleringer som barnet forstår eller selv bruker; ”kan du
vise meg hvordan pappa slo? ”. ”Du sier at mamma så rar ut, kan du vise
meg/tegne hvordan hun så ut?”.

Stol på magefølelsen
Et godt råd er å stole på magefølelsen, den stille alarmen som
varsler at det er noe som ikke stemmer. Så hvis du, som lærer
eller helsesøster, tar deg selv i å tenke: ”det barnet har det ikke
bra”, så er det ofte sant. Dessverre. Men hva gjør du?

Vær fordomsfri
Gi barnet en opplevelse av at det ikke er knyttet skam til ord som pule,
fitte, pikk og lignende. Hvis de bruker slike ord, spør om de egentlig vet
hva de betyr, og hvem de har lært dem av. Bidra til å ufarliggjøre ordene
med en nøytral og åpen tilnærming.

Informasjonsguide
Denne informasjonsguiden, utarbeidet av 116 111 Alarmtelefonen
for barn og unge, er et verktøy som gir råd om hvordan du kan
møte barn i slike situasjoner. Den gir også informasjon om hvilke
instanser du skal kontakte.

Hvordan takle den vanskelige samtalen
Her er noen konkrete forslag på formuleringer som kan være aktuelle i
samtaler med barn. Eksemplene kan bidra til en mer direkte og tydelig
dialog rundt temaene, men må selvfølgelig tilpasses hvert enkelt barn.

Vær ærlig
”Det er ikke bra for barn å se at mammaen eller pappaen sloss, derfor
er det lurt at barnet forteller om det til noen andre voksne”. “Det er like
ulovlig for en voksen å ha sex med barn, som det er å rane en bank”.
Ikke lov for mye, men si gjerne; ”jeg vil gjøre alt jeg kan for å hjelpe deg”.
Henvis til Alarmtelefonen
Fortell at hvis barnet har “noen vonde eller dumme hemmeligheter
som det er vanskelig å snakke om nå”, så kan han/hun ringe gratis
til Alarmtelefonen på tlf. 116 111. Der er det voksne som vil hjelpe.

