Barneverntjenesten i Nordkapp
Karin Brynlund
tlf 784 76691
mob: 93284433
karin.brynlund@nordkapp.kommune.no
Trude Flæthe
tlg: 784 76692
mob: 9324464
trude.flaethe@nordkapp.kommune.no
Vivi Tuv Pettersen
Tlf: 784 76690
mob: 93250249

Ønsker du kontakt med
barneverntjenesten i
Nordkapp kommune?

vivituv.pettersen@nordkapp.kommune.no
Besøksadresse:
Sykusveien 16.

Du kan kontakte barnevernet
i kommunen du bor i. Dersom
du synes det er vanskelig å
kontakte barnevernet selv,
kan du be om hjelp til dette
fra for eksempe: helsesøster,
PP-tjenesten, lærere,
førskolelærer og andre du
har tillit til.

helsesenteret 4. etg.

BARNEVERNTJENESTEN
I
NORDKAPP KOMMUNE

Postadresse:
Postboks 403.
9751 Honningsvåg.
Tlf 784 76690-91-92

MÅLGRUPPE
- Barn unnder 18 år . Barnevernet har
som sin spesielle oppgave å ta vare
på de mest utsatte barna.
- Når barnet samtykker kan tiltak som
er iverksatt før barnet fyller 18 år
opprettholdes eller ersattes av andre
tiltak etter lov om
barneverntjenester inntil barnet har
fylt 23 år.
FORMÅL MED TJENESTEN
Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får
trygge oppvekstvilkår. Tjenesten har som formål å
sikre at barn og unge som lever under forhold som
kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp
og omsorg.
Tjenesten omfatter
Barnevernets arbeid er en blanding av støtte,
veiledning og kontroll.

Barneverntjenesten har som formål:
Være en garanti for at alle barn og unge sikres
omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.
Ivareta de mest utsatte
barn ved å sikre at de
får nødvendig hjelp og
omsorg til rett tid.
Barnevernets arbeid er
en blanding av hjelp og
kontroll.

Et overordnet prinsipp er at tiltak skal være for
barnets beste. Barnevernet skal alltid først vurdere
om det er mulig å hjelpe barnet og familien ved
forebyggende tiltak.
Av forebyggende tiltak kan nevnens:
- Råd og veiledning
- Økonomisk støtte til barnet i forhold til deltakelse
i fritiden o.l.
- Besøkshjem
- Støttekontakt
- Bidra til å skaffe barnet plass i barnehage og SFO.

barneverntjenesten skal bidra
til å gi det enkelte barn gode
levekår og
utviklingsmuligheter ved råd,
veiledning og hjelpetiltak.
MELDING TIL
BARNEVERNTJENESTEN
Alle kan melde bekymring til
barneverntjenesten.
Barneverntjenesten skal snarest, og innen en uke,
gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om
meldingen skal følges opp med undersøkelse. Familien
det gjelder blir varslet, og man tilstreber å få et
samarbeid.

