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Litt om deg og barnet ditt:

Foresattes alder og 

kjønn (den som fyller 

ut skjemaet)

___ år

Mann

Kvinne

Barnets alder

0-6 år

7-12 år

13-18 år

Over 18 år

Sivil status

Enslig

Gift

Samboer

Skilt

Enke/enkemann

Hvilke andre tjenester har du eller barnet ditt kontakt med nå? Flere svar mulig

– PPT

– BUP

– Helsetjenester

– Psykisk helsetjeneste

– Sosialtjeneste

– NAV

– Habiliteringstjeneste

– Andre

Hvilke andre tiltak har du eller barnet ditt? Flere svar mulig

– Barnehage

– Støttekontakt

– Besøkshjem/avlastningstiltak

– Hjemmekonsulent/avlastning i hjemmet

– Skolefritidsordning (SFO)

– Fritidsaktiviteter

– Tilsyn

– Økonomisk hjelp

– Senter for foreldre og barn (inkl. mødrehjem)

– Egen bolig/hybel

Hvor mange barn er 

det i husstanden?

1

2

3 eller flere

Morsmål

Norsk

Annet



- Fosterhjem

– Barnevernsinstitusjon

– MST – multisystemisk terapi

– PMTO – foreldreopplæring

– Deltakelse i ansvarsgruppe

– Råd og veiledning

– Andre tiltak

TILGJENGELIGHET

1. Det er lett å komme i kontakt med barnevernet (telefon, e-post o.l.)

2. Det er lett å få en timeavtale med saksbehandler/kontaktperson

3. Den fysiske tilgjengeligheten til barnevernet er god (eks: trapp, heis, bilparkering, 

barnevognparkering, beliggenhet m.m.) 

INFORMASJON

4. De ansatte gir meg tilstrekkelig informasjon

5. Den skriftlige informasjonen fra barnevernet er lett å forstå

RESPEKTFULL BEHANDLING

6. De ansatte i barnevernet behandler meg med respekt

7. De ansatte i barnevernet møter meg med vennlighet

8. De ansatte i barnevernet tar meg på alvor

PÅLITELIGHET

9. De ansatte overholder taushetsplikten

10. De ansatte følger opp det vi har avtalt

BRUKERMEDVIRKNING

11. Barnevernet tar hensyn til mine ønsker og behov

12. Barnevernet lar meg få være med å bestemme

13. Jeg får mulighet til å påvirke hvilke tiltak jeg/vi skal ha fra barnevernet



TILTAKSPLAN

Tiltaksplanen beskriver hva du og ditt barn skal få hjelp til, hvem som skal hjelpe og 

hvem som skal samarbeide.

SAMARBEID

16. Jeg er avhengig av at barnevernet samarbeider med andre

17. Barnevernet samarbeider godt med andre i forhold til meg og barnet mitt

RESULTAT FOR BRUKERNE

18. Barnevernet forstår min situasjon

19. Jeg er fornøyd med de tiltakene jeg får

20. Hjelpen fra barnevernet gjør det lettere for meg å gi god omsorg

21. Hjelpen fra barnevernet bidrar til at mitt barn utvikler seg på en god måte

22. Barnevernet følger opp meg som foreldre/foresatt på en god måte

14. Det er utarbeidet en tiltaksplan for barnet mitt

15. Jeg får være med å bestemme innholdet i planen

GENERELT/HELHETSVURDERING

23. Helhetlig sett er jeg fornøyd med barnevernet

Har du kommentarer til barnevernet?

Ikke skriv kommentarer her som gjør det mulig for andre å forstå at det er du som har 

svart. Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som sårende.

Jeg samtykker til at min kommentar kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt

utviklingsarbeid.

□ Ja

□ Nei

Takk for hjelpen!



Litt om deg:

Er du….?

Gutt

Jente

Hvor gammel er du?

7-12 år

13-18 år

Over 18 år

TILGJENGELIGHET

1. Det er lett å komme i kontakt med barnevernet. (smilefjes)

2. Barnevernet har tid til å snakke med meg (smilefjes)

INFORMASJON FRA DE SOM JOBBER I BARNEVERNET

3. Barnevernet har fortalt meg hvorfor de har kontakt med meg (smilefjes)

4. Barnevernet har fortalt meg hva de kan hjelpe meg med (smilefjes)

5. Jeg vet hvem som er min saksbehandler/kontaktperson i barnevernet (smilefjes)

6. Jeg får vite hva som står i planer som skrives om meg (smilefjes)

RESPEKTFULL BEHANDLING

7. De som jobber i barnevernet tar meg på alvor (smilefjes)

BRUKERMEDVIRKNING

8. Jeg får være med å bestemme hva jeg skal få hjelp til (smilefjes)



TILTAKSPLAN

Når barnevernet lager planer sammen med deg og din familie skriver de en Tiltaksplan.

Barn skal selv være med å bestemme hva som skal stå i denne planen. I tiltaksplanen

står det for eksempel hva barnet og familien skal få hjelp til, hvem som skal hjelpe, og 

hvem det skal samarbeides med. 

9. Har du en tiltaksplan?

10. Jeg får være med å bestemme hva som skal stå i planen min (smilefjes)

RESULTAT FOR BRUKERNE

11. Min saksbehandler/kontaktperson gjør en god jobb for meg (smilefjes)

12. Jeg har fått det bedre etter at jeg og min familie kom i kontakt med barnevernet

(Smilefjes)

13. Hvis du skulle gi barnevernet ett smilefjes, hvilket ville du da velge? (smilefjes)

Kommentarer:

Her kan du også skrive andre ting du har lyst til å si. Kanskje har du noen gode råd til 

barnevernet.

Ikke skriv kommentarer her som gjør det mulig for andre å forstå at det er du som har 

svart. Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som sårende.

Jeg samtykker til at min kommentar kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt

utviklingsarbeid.

□ Ja

□ Nei

Til slutt:

Var du alene da du ble intervjuet?

□ Ja, jeg var alene

□ Nei, en annen voksen var sammen med meg

Takk for at du svarte på undersøkelsen!



Skjema smilefjes




