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Vi viser til tidligere bekymringsmeldinger angående_datert 21.2.2005 og 2.3.2005.. _ er mor til , og er klient på Alternativ til Volds partnertilbud, der
hun har samtaler med Marie Haavik. Innholdet i denne bekymringsmeldingen er basert på hva

forteller i terapi.

~ - forteller at fortsatt oppfører seg svært urolig når han skal tilbake til
sin far etter å ha vært hos henne i helgene. Han gråter (flere ganger til han brekker seg), kler
av seg klærne når de voksne forsøker å kle på ham for å få ham levert i barnehagen, og sier at
han ikke vil til faren, at faren er dum, og at han ikke har noen pappa. Dette mønsteret gjentar
seg hver gang han er hos mor: Han blir sint, urolig eller lei seg dersom det er snakk om at han
skal tilbake til sin far når han er hos mor. Mor beskriver ham også som svært "klengete" på
henne - han vil sitte på fanget, vil bæres, vil die, og vil bare være der hun er, og slo
storebroren sin og spyttet på ham, fordi han ville ha henne for seg selv.
Mor forteller også at 1 sa til henne: Pappa _ . tir dum. Hvorfor er han det, spurte
hun. Han slår meg sånn, sa , og slo seg selv med flat hånd på venstre kinn, og begynte
å gråte. Aslå seg selv og si dette har han gjentatt to ganger, en gang med flat hånd og en gang
med knyttneve i tinningen. Han har også begynt å knipse seg selv på munnen._r .ønsker at det i denne bekymringsmeldingen skal fremkomme at hun ikke vil
ha noen vendetta mot far, og er klar på at hun ikke kan gå god for om det sier er sant
eller ikke. Hun legger vekt på at hun ikke er objektiv i dette, siden er hennes sønn.

På bakgrunn av det hun forteller nå og det hun tidligere har fortalt i terapi om vold fra far mot
henneog - eldrebror er vi bekymretfor L . ogber derforom at barnevernet
vurderer hans nåværende situasjon.
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