Prosedyre ved fravær
Prosedyre ved fravær

Formål
Å sikre barn rett til opplæring.
Å unndra barn fra opplæring er å anse som omsorgssvikt.

Omfang
Arbeidsbeskrivelse
SKOLEN
Fraværet registreres i It's Learning.
Etter fravær tre dager:
Foreldre/ foresatte kontakter skolen, jfr
Ordensreglementet § 5 pkt 8.
Skolen kontakter foresatte/ hjemmet.
Dersom fraværet er OK:
Saken avsluttes.
Skolen iverksetter følgende alternative Tiltakene skal være gjennomført i
Dersom det ikke
løpet av én uke.
oppnås kontakt med tiltak:
foresatte/ hjemmet:
 Tilskriver hjemmet; informasjon
om straffeansvar.
 Gjennomfører hjemmebesøk.
 Kontakter foresattes
arbeidsgiver(e).
 Dersom eleven er registrert med
søsken eller skolen kjenner
annen familie, kontaktes aktuelle
skoler (G/VG) og/eller
barnehager.
 Kontakter fagstab Kultur, for
søk i kommunale register.
 Kontakter Trondheim
folkeregister for kontroll av
adresse.
 Kontakter NAV lokal trygd, for
kontroll av adresse.
 Tar kontakt med skolens
kontaktnett:
- BFT tiltak sin kontakt for
skolen.
Utarbeidet av arbeidsgruppen for brukerforløp:
Bekymringsfullt skolefravær og alvorlig funksjonstap hos barn og ungdom
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- kontaktperson i politiet.
- skolehelsetjenesten, v/
helsesøster.
- naboer/ nærmiljø/ fritidsklubb/
fritidsaktiviteter.
Barnet er funnet/
mottar opplæring:

Barnet er ikke
funnet:

Dersom barnet mottar opplæring på
Saken avsluttes.
annen skole, i utlandet eller på annen
måte, skal dette bekreftes skriftlig av
foresatte.
 Rektor sender
Melding sendes BFT
bekymringsmelding til barne- og
familietjenesten forvaltning,
med beskrivelse av hvilke tiltak
skolen har gjennomført
(ovennevnte kulepunkter), samt
resultat.
 Rådmannen vurderer grunnlaget
for anmeldelse etter oppl.lov §
2-1, 5. ledd, og anmelder dersom
det er grunnlag.

BARNE OG FAMILIETJENESTEN
 Barne- og familietjenesten
Mottar
forvaltning må snarest og innen
bekymringsmelding:
én uke vurdere om undersøkelse
skal iverksettes.
 Barne- og familietjenesten
forvaltning kontakter melder/
rektor og den berørte familien
for nærmere informasjon,
herunder vurdering om barnet er
i akutt fare.

Barnet er funnet/ mottar
opplæring;
barnevernet henlegger meldingen
og melder tilbake til skolen.

Barnet ikke funnet: BFT må vurdere om det er grunnlag for Beslutningen vil bli skriftliggjort
å opprette undersøkelsessak, jfr Lov om og skolen vil motta underretning
barneverntjenester og rundskriv fra
om beslutning i henhold til
Fylkesmannen.
gjeldende regler
Barne- og familietjenesten forvaltning iverksetter undersøkelse:
 følger Fylkesmannens
veiledningsskriv nr. 1/2003;
undersøkelsessaken må normalt
avsluttes i løpet av tre måneder,
unntaksvis etter seks måneder.
 samarbeider med skolen.
 vurderer samarbeid med politiet.
1. Barne- og familietjenesten
forvaltning finner barnet:
- vurderer barnets
omsorgssituasjon; vurderer tiltak.
2. Barne- og familietjenesten
forvaltning finner familien, men
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ikke barnet:
- foresatte må redegjøre/vise
dokumentasjon.
- vurderer samarbeid med
politiet. Rådmannen vurderer
anmeldelse, jf opplær.lov § 2-1.5
ledd
3. Barne- og familietjenesten
forvaltning finner ikke familien:
- vurderer om politiet skal
kontaktes
Barne- og familietjenesten forvaltning:
orienterer skolen skriftlig om konklusjonen, 1, 2 eller 3.
Skolen:
Skolen varsler NAV lokal trygd jfr. brev av 16.02.07, her.

Bakgrunnsinformasjon
Kommunaldirektørens brev om prosedyrer ved fravær, se 07/34086.
U-dir sin: Barn som ikke møter på skolen - Veileder for skoler og skoleeier
Fra Fylkesmannen i Oslo/Akershus,
http://www.fylkesmannen.no/fmt_hoved.asp?tgid=4746&gid=4770&amid=1056718
Veiledningsskriv nr. 1/2003
Fylkesmannen vet at flere av barnevern- tjenestene har problemer med håndteringen av
undersøkeselssaker, fordi de ikke kommer i kontakt med familiene.
I den senere tid har vi behandlet klager som nettopp omhandler dette temaet. Vi har funnet det
hensiktmessig å videreføre noen av de generelle betraktningene som har blitt gitt til
barneverntjenestene i de konkrete sakene. Derfor har fylkesmannen utarbeidet et forslag til
fremgangsmåte overfor familier som det er vanskelig å komme i kontakt med i undersøkelsesfasen.
Barnevernloven § 4-3 regulerer barneverntjenestens plikt til å undersøke en barnevernsak og
§ 4-3 første ledd lyder som følger:
Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak
etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf. frister inntatt i §
6-9.
Bestemmelsen regulerer barneverntjenestens rett og plikt til å foreta undersøkelser, og gir nærmere
regler for hvordan en undersøkelse etter loven skal gjennomføres. Reglen innebærer at
barneverntjenesten har en plikt til snarest å undersøke en sak, når det er rimelig grunn til å anta at
det forligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernlovens kap. 4.
I Ot.prp. nr. 44 side 107 fremkommer det at bestemmelsen er formulert som en pliktbestemmelse,
dvs. at det er tjenesteforsømmelse om en undersøkelse ikke blir foretatt. Dette innebærer at det
stilles strenge krav til at undersøkelse rent faktisk blir gjennomført.
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I det følgende vil vi se bort fra de tilfeller der barneverntjenesten må handle umiddelbart.
Akuttsituasjonene omfattes derfor ikke av dette veiledningsskrivet.
Når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding, må meldingens alvorlighetsgrad vurderes.
Dersom barneverntjenesten beslutter å åpne en undersøkelsessak følges ofte følgende
fremgangsmåte:
· Brev til familien med innkalling til møte
· Nytt brev til familien med innkalling dersom familien ikke møter
· Brev til familien med varsel om hjemmebesøk
· Hjemmebesøk og ingen er hjemme
· Nytt brev om nytt hjemmebesøk
· Nytt hjemmebesøk og fortsatt ingen hjemme
· Saken henlegges
I alvorlige saker vil en slik fremgangsmåte ikke være tilstrekkelig.
Vi vil derfor anbefale nedenstående fremgangsmåte. Fremgangsmåten vil være aktuell i de tilfeller
der barneverntjenesten har vansker med å få kontakt med en familie og der bekymringsmeldingens
innhold anses for å være av alvorlig karakter. Dette omfatter de tilfeller der barneverntjenesten vil
undersøke saken fordi det er grunn til å tro at barnet er utsatt for alvorlig omsorgssvikt, jf. bvl § 412.
Fylkesmannen viser til at det vil være opp til barneverntjenesten selv å vurdere om fremgangsmåten
vil være hensiktsmessig i den enkelte sak.
Trinn 1:
· Bekymringsmelding mottas
· Undersøkelse etter bvl § 4-3 besluttes – sakens alvorlighetsgrad vurderes
· Ordinært brev om innkalling til samtale sendes
· Nytt brev til familien med ny innkalling til samtale,
dersom barneverntjenesten ikke får kontakt med familien
· Brev om at barneverntjenesten kommer på hjemmebesøk
Dersom det nå ikke lykkes for barneverntjenesten å få kontakt med familien, bør neste trinn i
prosessen settes i gang.
Trinn 2:
· Bekymringsmelding mottas
· Undersøkelse etter bvl § 4-3 besluttes – sakens alvorlighetsgrad vurderes
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· Ordinært brev om innkalling til samtale sendes
· Nytt brev til familien med ny innkalling til samtale,
dersom barneverntjenesten ikke får kontakt med familien
· Brev om at barneverntjenesten kommer på hjemmebesøk
Dersom det nå ikke lykkes for barneverntjenesten å få kontakt med familien, bør neste trinn i
prosessen settes i gang.
Trinn 3:




Uanmeldte hjemmebesøk – kan være nødvendig med flere ganger
Barneverntjenesten kan be om bistand fra Barnevernvakten til uanmeldte besøk på
ettermiddag/kveld – kan være nødvendig med flere besøk
Parallelt med dette vurderes kontakt med enkelte andre aktuelle offentlige instanser, for
eksempel helsesøster, skole, trygdekontor, folkeregister, politi m.m.

Dersom barneverntjenesten heller ikke nå lykkes, vil neste trinn i saken måtte vurderes.
Trinn 4:




Etablere et samarbeid med andre samarbeidspartnere for på den måten om mulig komme i
kontakt med familien. Barneverntjenesten blir da en koordinator i dette samarbeidet.
Barneverntjenesten vil i et slikt tilfelle ha adgang til å gi de øvrige samarbeidspartnerne
visse opplysninger om saken uten hinder av taushetsplikten, jf. bvl § 6-7 tredje ledd. Denne
bestemmelsen sier at opplysningene til andre forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 13 b
nr. 5 og 6, kan gis, bare når dette er nødvendig for å fremme barneverntjenestens oppgaver.
Dette innebærer at dersom barneverntjenesten skal kunne ivareta sin oppgave, som vil være
å undersøke saken, må barneverntjenesten rent faktisk kunne gi noen opplysninger til andre
forvaltningsorganer.
Dersom barneverntjenesten har fått opplysninger om at familien har flyttet, skal
bekymringsmelding sendes ny barneverntjeneste.

Det har forekommet enkelte tilfelle av at trygdekontoret har stoppet barnetrygden, og det offentlige
har således kommet i kontakt med familien. Etter barnetrygdloven kan trygdekontoret i visse
tilfelle, som ved mistanke om utenlandsopphold, kunne stoppe utbetaling av barnetrygden. Det vil
imidlertid ligge til trygdekontoret å vurdere om vilkårene for å stanse utbetalingen av barnetrygden
foreligger.
Fylkesmannen vil avslutningsvis vise til at barnevernloven oppstiller strenge krav til at en
barnevernsak rent faktisk blir undersøkt. Det vil i enkelte tilfelle være helt nødvendig med skriftlige
innkallinger og varsler om møter og hjemmebesøk, men det kan ikke anses for tilstrekkelig i saker
der bekymringsmeldingen indikerer en alvorlig barnevernsak. Vi vil derfor anbefale
barneverntjenestene å bruke og videreutvikle ovennevnte fremgangsmåte, for å sikre en faglig
forsvarlig håndtering av disse sakene. Dersom barneverntjenestene har synspunkter på forslaget til
fremgangsmåte, så er vi takknemlige for tilbakemeldinger.
Kopi: Landets fylkesmenn
Barne- og familiedepartementet, Barne- og ungdomsavdelingen
Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester
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