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RAPPORTEN BYGGER PÅ
Samtaler med far og samboer. Hjemmebesøk med
til stede, rapport fra barnehage og
fra politiet vedrørende far. Domslutning fra Borgarting Lagmannsrett. Diverse brev skrevet av
. Sakspapirer fra Frogner barneverntjeneste. Tidligere
far. Brev fra fars samboel
melding fra ATV til Gamle Oslo barneverntjeneste innkommet 3 mars 2005. Denne melding
ble henlagt da den kun omhandlet problemene rundt
sin tilbakeføring til far og
samværene. ATV har og sendt melding til Frogner barneverntjeneste 21.02.05 vedrørende det
samme. De laget et forslag til foreldrene vedrørende overføring og den praktiske
gjennomføringen av samværene. Meldingen ble forøvrig henlagt.
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BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN
Melding fra Alternativ til vold mottatt 23. juni 2005. Innholdet i meldingen hadde sin
bakgrunn i mors uttalelser til ansatte ved Alternativ til vold. Mor sier der at gutten har sagt at
far slår han og at han ikke vil tilbake til far når han er hos henne på helgebesøk.
BESKRIVELSE AV GUTTEN.
Barneverntjenesten har truffet
under hjemmebesøk. Vi har ikke registrert noe
avvikende atferd hos gutten under hjemmebesøk, men registret at han er knyttet til faren sin
og det synes som om de har en god relasjon. Gutten virket ellers glad og fornøyd.
Gutten har kommet med en del uttalelser hjemme som har sin bakgrunn i konflikten mellom
foreldrene etter samvær med mor. Eksempler: "Du slår meg for det har mamma sagt, du tar
Tsagt til både far og samboer.
fra meg mamma. Mamma sier du er dum". Dette har _
Barneverntjenesten har snakket med far om å ha en tålmodig og langsiktig strategi
vedrørende dette. Far og samboer har gitt
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forklarende tilbakemeldinger uten å sette

mor i et dårlig lys. Dette har medført at
raskt roer seg når han kommer hjem.
Barnehagens rapport forteller om en velfungerende gutt, han er godt utviklet både verbalt og
motorisk. Personalet har inntrykk av at han har et godt forhold til faren sin.
har grått når han leveres i barnehagen etter å ha vært med mor. Mor har ved et par
anledninger levert han i pyjamas da hun ikke har fått på han klær. Han har imidlertid roet seg
raskt etter at mor har gått.
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BESKRIVELSE AV GUTTENS OMSORGSBEHOV
er en velfungerende gutt, men han trenger ro rundt den konflikten mellom foreldrene
som han har vært en del av. Gutten trenger forlaringer på hva som har skjedd og skjer,
tilpasset guttens alder. Han trenger stabil omsorg, gode aktiviteter og å føle seg trygg på at
han har begge foreldrene.
BESKRIVELSE AV FARS OMSORGSEVNE I FORHOLD TIL BARNETS
OMSORGSBEHOV
Barneverntjenesten vurderer at far har de egenskaper som trengs for å gi gutten god omsorg
på de forskjellige områder som er nevnt ovenfor. Far har også god støtte i sin samboer som
har et godt forhold til
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FARS REAKSJONER PÅ MELDING
Far er stresset på grunn av meldingen fra ATV. Det er kommet 2 bekymringsmeldinger
tidligere fra ATV og far sier han føler seg forfulgt Han mener barnevernet ikke burde se på
meldingene som troverdige. Far viser til stadfestelsen av dommen i lagmannsretten fra
høyesteretts kjæremålsutvalg som avviser mors anke med tanke på daglig omsorg. Far slår seg
mer til ro med at det er en undersøkelsessak, når vi kommer i en dialog med han.
FARS OG SAMBOERS VURDERING
Begge mener at mor kommer med aktive utspill ovenfor
og andre for å skape et
negativt bilde av far.
Far mener at mor fordreier virkeligheten og trenger mye hjelp for selv å forstå hva hun driver
med vedrørende l
og far. Far er overrasket og svært krenket over at ATV
uforbeholdent går god for mors negative omtale av han - særlig fordi det har foregått over

ganske lang tid.

VURDERING OG KONKLUSJON
Barneverntjenesten har ikke funnet noen holdepunkter for at far ikke utøver god omsorg
ovenfor
. Tvert imot han viser vanne og åpenhet i sin omsorgsrolle. At han skulle slå
eller utøve vold ovenfor gutten vurderer barneverntjenesten som svært lite sannsynlig.
Barneverntjenesten er av den oppfatning at
sin virkelighetsoppfatning er blitt
forstylTetav voksne som forteller at far er en negativ person. Et lite barn er lett å lede på den
måten og det kan skape stor usikkerhet. Imidlertid roer
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seg raskt når han er hos far.

Han lar da forklaringer som han forstår og er ikke lenger redd for å miste mamma eller pappa.
I den siste tida har samværene gått bra, det har vært mindre reaksjoner etter samvær enn
tidligere. Barneverntjenesten håper denne situasjonen fortsetter slik at det kan stabilisere seg
på en positiv måte for Jl
._
er 3 år og vil kunne bli dradd inn i lojalitetskonflikter
til foreldrene i årene som kommer. Barneverntjenesten har forsøkt å snakke noe med far om
dette for å forberede han og samboer på at dette vil kunne skje.
Far ønsker å bli ferdig med denne saken og ønsker ikke videre støtte fra barneverntjenesten.
Undersøkelsen avsluttes derfor uten forslag om tiltak.
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