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Bekymringsmelding vedrørende ....
Vi viser til tidligere kontakt med Bygdøy-Frogner barnevern, og vår bekymringsmelding
sendt dit 21.2.2005.

Bakgrunnenfor vår fortsattebekymringer opplysningergitt til oss av . ~ mor,. TIr
t7 Hun forteller at det ikke var noen tilvenningstid for mandag 21.2 -. . brors far, som skulle overlevere 1 _ til _ > fikk ingen tid med
- J og faren slik Bygdøy-Frogner barnevern hadde anbefalt

Torsdag 24.2. skulle L Ihentes hos sin far for å være fire timer hos sin mor: Det var
ingen som åpnet opp da brorens far og naboen kom for å hente ham. Det endte med at de dro
tilbake til mor uten"

Søndag 27.2. var han igjen hos sin mor i syv timer. . ble svært urolig da han fikk høre
at han skulle tilbake til sin far. Mor beskriver at hun og naboen "måtte slåss" med ham i en
time, der han skrek så han kastet opp tre ganger, for å få ham klar til å dra til far. 1 skal
ha sagt flere ganger at han ville være hos sin mor. Hun beskrev r som utsultet, sliten,
og med utslett i ansiktet.

Etter det vi har forstått har far ikke fulgt barnevernets anbefaling om gradvis tilvenning med
den som overleverer barnet. Vi er bekymret for at I l n, som ikkehar sett sin farpå et år
før denne uken, og som har hatt sin mor som omsorgsperson siden fødselen, tar skade av den
nåværende situasjonen. Vi ber derfor om at Barnevernet vurderer om den nåværende
samværssituasjonen er uheldig for
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