Tilsynsrapport

Tilsynsoppdraget
Tilsynet skal kontrollere at barn i fosterhjem får forsvarlig omsorg,
og at forutsetningene som er lagt til grunn for fosterhjemsplasseringen blir fulgt opp.
Tilsynet skal dermed avdekke både hvordan barnet opplever sin situasjon i fosterhjemmet,
og være et mer helhetlig tilsyn med hvordan omsorgen for barnet ivaretas.
Informasjonen fra barn og unge selv er en vesentlig del av vurderingsgrunnlaget,
og et viktig ledd i å sikre at barns medvirkning ivaretas.
Dette innebærer at tilsynspersonen må
beskrive hvordan barnet oppfatter sin egen livssituasjon,
og i stor grad formidle hva barnet sier med barnets egne ord.

Stempel

E-post: melhus.familiesenter@melhus.kommune.no
www.melhus.kommune.no
Tlf.: 72 85 82 01
Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Opplysninger om barnet
Barnets navn:

Fødselsdato:

Bor i fosterhjem hos:

Tilsynsperson:

Tilsynskommune:

Omsorgskommune:

Dato for tilsynsbesøket:

Rapporten gjelder for (1., 2., 3. eller 4.):

___________________________

______ kvartal

Plan for tilsynsbesøkene:
Januar – mars
Dato:

April – juni
Dato:

Juli – september
Dato:

Oktober – desember
Dato:

Frist for innlevering av
rapport 1. mars

Frist for innlevering av
rapport 1. juni

Frist for innlevering av
rapport 1. september

Frist for innlevering av
rapport 1. desember

Fokus under tilsynet:
Fokus under forrige tilsyn, tema og spørsmål som skal følges opp:

Fokus under dagens tilsyn:

Ved utfylling av rapporten skal det skilles mellom faktiske opplysninger gitt av andre, og tilsynspersonens egne
vurderinger. Tilsynspersonen bør så langt det er mulig etterstrebe å snakke med barnet alene, dette for å sikre at
barnets stemme blir hørt. Dersom dette ikke skulle være gjennomførbart skal det begrunnes hvorfor i rapporten.

Faktabeskrivelse
Hvordan er tilsynet
gjennomført?
- hvor?
- hvem deltok?
- samtale med barnet alene?
- aktiviteter?

Beskriv kontakten mellom
barnet og tilsynsperson:

Beskriv kontakten mellom
fosterforeldre og tilsynsperson.
Har det vært kontakt siden
forrige besøk?

Beskriv kontakten mellom
barnevernstjenesten og
tilsynsperson:

Oppfølging fra forrige
tilsynsbesøk:
- forhold som må følges
opp fra siste tilsyn

Barnets situasjon i fosterfamilien
Beskriv hvordan barnet
opplever sin situasjon i
fosterhjemmet:
- kontakt/samspill med,
og rolle i fosterfamilien
- trivsel/delaktighet i
gjøremål og hverdagsrutiner
- aktiviteter barnet og
fosterfamilien gjør sammen
- barnets opplevelse av å være
plassert i fosterhjem

Beskriv barnets situasjon med
hensyn til ivaretakelse av
kultur/språk/religion:
- i hvor stor grad innlemmes
fosterbarnets kulturelle
tilknytning i hverdagen?

Kontakt/samvær med biologisk familie
Beskriv barnets kontakt
med biologisk familie:
- har det vært kontakt siden sist?
- når var dette og hvilken type
kontakt? (telefon, samvær,
brev, etc.)
- hvordan opplevde barnet
kontakten?
- eventuelle reaksjoner før,
under og etter samvær?
- hvem uttaler seg om dette?
- neste planlagte
kontakt/samvær?

Beskriv fosterforeldrenes
kontakt med biologisk familie:
- har det vært kontakt siden sist?
(med hvem, når, type kontakt)
- hva sier fosterforeldrene om
samværet/kontakten?

Barnets hverdag
Barnehage, skole, SFO:
1. barnets opplevelse
- trivsel, mestring, sosial
fungering
2. fosterhjemmets opplevelse av
samarbeid og kommunikasjon
med instansene

Beskriv barnets kontakt
med venner/jevnaldrende:
- venner
- hobbyer/interesser
- organiserte aktiviteter
- type kontakt?

Beskriv barnets fysiske og
psykiske fungering og helse:
- søvn
- matvaner
- fysisk aktivitet
- sykdom
- atferd og sosial fungering

Beskriv eventuelle endringer i
barnets livssituasjon:
- hendelser av særlig positiv eller
negativ betydning for barnet

Særlige forhold som krever oppfølging
Beskriv eventuelle forhold i
barnets situasjon som må
følges opp ved neste
tilsynsbesøk:

Beskriv eventuelle forhold i
barnets situasjon som
barnevernstjenesten bør
følge opp:

Trenger barnet eller
fosterhjemmet noen form
for støtte eller oppfølging
utover det de har i dag?
- behov for oppfølging,
veiledning, annen støtte

Noen tips ved rapportskriving:
- Vær nøye på at alle punkter i rapporten blir fylt ut. Ikke lever blanke felt
- Skriv ned hvem ulike utsagn, påstander eller vurderinger kommer fra (fosterforeldre, barnet, deg etc.)
- Skill mellom egne observasjoner og andre sine opplysninger
- Formidle det viktigste fra tilsynsbesøket
- Ta kontakt med saksbehandler om du lurer på noe

Vurdering og oppsummering
Tilsynspersonens oppfatning av barnets ivaretakelse og utvikling:

Trenger du noe mer?
Trenger flere skjema (hvis ja, skriv ned hvilke):

Trenger råd/veiledning (hvis ja, skriv tema):

Barnevernloven § 4-22, 5. ledd:
«Kommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet og frem til barnet fyller 18
år. Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og at de
forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp.»
Fosterhjemsforskriften § 8:
«Fosterhjemskommunen skal sikre at den som fører tilsyn har en tilstrekkelig uavhengig funksjon overfor
barneverntjenesten og fosterforeldrene.»
Fosterhjemsforskriften § 9:
«den som fører tilsyn skal utarbeide rapport etter hvert tilsyn.»

Sted, dato:

Underskrift:

…………………………………………….

……………………………………………………………………………

