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Vi viser til tidligerebekymringsmeldingerangående - , datert 21.2.2005, 2.3.2005 og
22.6.2005. Innholdet i disse bekymringsmeldingenehar vært basert på hva _ .,

mor, har fortalt i terapi ved Alternativ til Vold. Det samme gjelder for disse
tilleggsopplysningene.

_ forteller under samtale med Marie Haavik 17.1.2006 at har sagt til
henne at " vil skyte deg og meg og storebror - du skal ikke få meg". ~ hadde
spurt om dette var noe han hadde drømt? Da ble - sint og slo henne. Hun prøvde da å
spørre om dette var noe de hadde lekt med en lekepistol? Da hadde l A sagt "nei, han har
den i skapet". Senere har han sagt at hadde kjøpt våpen i Sverige. Ved en senere
anledningsatt på fanget til sin storebror og sa til ham: " _ skal skyte deg".

forteller 1.2.2006 at_har gjentatt dette at I - skal skyte dem, og at_ikke skal få ham

_~derstreker, når hun forteller om dette, at hun ikke kan vurdere om. snakker sant eller ei

For øvrig forteller hun at situasjonen i forhold til levering til barnehagen etter a~ har
vært hos henne er uendret. _ gråter, .slcriker, klorer, kler av seg klærne når han blir kledd
på, klamrer seg til henne, sier at han ikke vil til ~ IL. etc. I tillegg slår han mer, både'
og naboen som lijelperhenne med å få ham til barnehagen, og sier at han hater dem. Han har
fortsatt diare, og sover urolig._ vil fortsatt at moren skal holde rundt ham hele tiden, og
vil helst være i nærheten av henne.

Medbakgrunnidissenyeopplysningene&a__ om situasjon,samtat
atferd later til å være uendret eller forverret, er vi furtsatt bekymret for _ Vi

ber derfor om at barnevernet vurderer hans nåværende situasjon. Vi vil understreke at vi anser
det som svært viktig at r - sikkerhet blir ivaretatt'f)i en god måte i denne saken.
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