
KONFIDENSIELT 
Unntatt offentlighet jfr. off.l. §5a og Fvl §13

LIER KOMMUNE 
Barneverntjenesten

Egenpresentasjon ved oppdrag for barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Personalia Søker 1

 Fødselsnummer: 
      (11 siffer)  Navn kvinnen:

  Adresse:

  E-post adr:  Telefon:

Personalia Søker 2

 Fødselsnummer: 
       (11 siffer)  Navn mannen:

  Adresse:

  E-post adr:  Telefon:

  Barn som oppholder   
  seg i hjemmet. Antall / alder?

  Husdyr. Hva slags / antall?

Boligen (gjelder for besøkshjem)

  Type bolig (leilighet, rekkehus,  
  enebolig, tomannsbolig):

  Ca areal bolig:   Antall rom:   Eget rom for  
  evt. besøksbarn?

Forhold rundt boligen

  Beskriv tomta i forhold   
  til plen, beplantning, etc.  Ca areal tomt:

 Gi en kort beskrivelse  
 av de fysiske og miljømessige  
 omgivelsene (trafikkforhold,  
 nærhet skog/vann, lekeplass,   
 fysiske sperrer, evt. farlig vei,   
 andre  barn i nabolag, generell   
 trivsel, naboforhold...)

Familiebakgrunn Søker 1

  Foreldre (lever begge foreldre  
  og vil de være en ressurs?)

  Søsken (antall)?

  Oppvekstforhold (svært gode,  
  gode, mindre gode, ikke  
  gode)?

  Forhold til egne foreldre nå:

  
 Info om skjemautfyllingen: 
 Skriv ut skjema på egen skriver - fyll deretter ut feltene for hånd  
 eller Fyll ut feltene på din datamaskin - skriv deretter ut skjema  
 på egen skriver. Send ferdigutfyllt skjema til postadressen nederst.
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 Fritidskontakt Besøkshjem  Miljøarbeider  Tilsynsfører i hjemmet  Tilsynsfører i fosterhjem

Har du førerkort?        Ja Nei

Sivil status:   Gift   SamboendeUgift:

Har du førerkort?        Ja Nei



Familiebakgrunn Søker 2

  Foreldre (lever begge foreldre  
  og vil de være en ressurs?)

  Søsken (antall)?

  Oppvekstforhold (svært gode,  
  gode, mindre gode, ikke  
  gode)?

  Forhold til egne foreldre nå:

Utdanning og yrkeserfaring Søker 1

  Utdanning etter grunnskolen

  Nåværende og  
  tidligere arbeid

Utdanning og yrkeserfaring Søker 2

  Utdanning etter grunnskolen

  Nåværende og  
  tidligere arbeid

  Fritidsaktiviteter : 
  
  (musikk, hobby, sport, håndverk,   
  jakt, fiske, friluftsliv, hytte/ 
  sommerhus, kunst, kultur, reiser,   
  deltakelse i frivillig org., religiøs  
  akitivitet, etc.)

  Helsemessige forhold:    
  (generell helse, evt.  
  kroniske sykdommer)
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  Familietradisjoner:

  Familieverdier: 
  
  (beskriv kort hva som er viktig for  
  deg/ dere, ting du/dere    
  prioriterer, ting du/ dere ikke vil  
  unnvære, o.l)

  Erfaring med barn med 
  spesielle behov? -har du  
  spesielle erfaringer / kunnskaper  
  med barn med spesielle behov   
  som du/dere ønsker å arbeide   
  med? (f.eks. utagerende eller  
  innesluttede barn) 



Oppdragelse av barn
  Grensesetting  
  (leggetid, innetid, bruk  
  av mobil, internett- og  
  annen databasert  
  aktivitet, tobakk,  
  alokohol) 
   - beskriv holdninger og praksis

  Læring  
  (skole, hjemmearbeid,    
  kurs, selvstendighet,  
  delaktighet i felles  
  husarbeid, plikter, etc) 
   - beskriv holdninger 
    og praksis

  Felles aktiviteter  
  (måltider, samvær med  
  familie og venner,  
  ferieturer,  
  fritidsaktiviteter, sport,  
  TV, spill) 
   - beskriv holdninger 
    og praksis

  Motivasjon til å  
  følge opp / ta i  
  mot et barn eller ungdom:

  Tanker om  
  samarbeid med  
  barneverntjenesten:

sted / dato

underskrift Søker 2

TES

Postadresse: 
Lier kommune, Barneverntjenesten    

Postboks 205, 3400 Lier 

Barneverntjenestens besøksadresse: 
  

Rådhuset, 3400 Lier 

NB: Ved eventuelt engasjement og oppdrag for Barneverntjenesten, kreves tilfredstillende politiattest.

underskrift Søker 1
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Bruk av nytelsesmidler

  Generelt syn på bruk  
  av rusmidler:

  Andre rusmidler:

  Alkohol (forbruk):

  Tobakk (forbruk):

  Andre opplysninger?:
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