
Samtykke barnehage/grunnskole 

Informasjon om samtykke 

Et samtykke skal ha barnets beste som formål. Foresatte skal være kjent med hva samtykket 
innebærer. 
 
Informasjonen som blir delt skal være avgrenset til det som vurderes som nødvendig for å hjelpe 
barn/ungdom, og foresatte kan skriftlig trekke tilbake et samtykke. 
 
Foresatte har rett til å samtykke til helsehjelp for barn/unge under 16 år. Det er tilstrekkelig at en av 
de foresatte gir skriftlig samtykke. Det er likevel viktig at begge foresatte får si sin mening. 
 
Når barnet har fylt 7 år, og når et yngre barn er i stand til å danne seg egne synspunkter på det 
samtykket dreier seg om, skal foresatte eller andre som har en nær relasjon til barnet, gi informasjon 
og la barnet få anledning til å si sin mening før samtykke gis. Det skal alltid legges vekt på hva barnet 
mener, og det skal legges stor vekt på barnets synspunkter fra barnet er fylt 12 år. 
 
Foresatte og barn over 16 år har rett til innsyn i dokumentasjon i saken de har samtykket til. 

Informasjon om foresatte: 

Foresatt 1 

Personnummer: 

Navn: 

Adresse: 

Telefon: 

E-post:  

 

Det er nok med samtykke fra den ene foresatte. 

 

Foresatt 2 

Personnummer: 

Navn: 

Adresse: 

Telefon: 

E-post:  

 

 

Navn på barn/ungdom det gjelder: 



 

Informasjon om samtykket: 

 Ja Nei 

Jeg er informert om hva samtykket omfatter*   

Er barnet/ungdommen informert om hva samtykket omfatter?**   

 

*Hvem gav deg informasjon:  

**Synspunkter til barn/ungdom: 

Formål med samtykket: 

 

Samtykket gjelder:  

Områder: Sett x for samtykke 

Samtykke til å sette i gang tiltak for å hjelpe barn/ungdom. Tiltak blir 
dokumentert i elektronisk stafettlogg som foresatte har innsyn i. 

 

Tverrfaglig samarbeidsmøte (BTI-møte)  

Gi informasjon til aktuelle støttetjenester*  

Tilvising til PPT  

Tilvising til andre hjelpetjenester**  

 

Annet:  

 

*Hvilke støttetjenester kan en dele informasjon med?:  

 

Utfyllende informasjon om samtykket: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samtykke til tverrfaglig samarbeid  

Fylles bare ut dersom samtykket gjelder tverrfaglig samarbeid 

 

Det gis samtykke til at følgende støttetjenester kan samarbeide for å bidra til et best mulig tilbud til 

mitt barn/ungdom.  

Kryss av for de støttetjenester du ser som viktige hjelpetjenester for ditt barn/ungdom. 

Tjeneste Sett x for 
samtykke 

Tjeneste Sett x for 
samtykke 

Tidligere barnehage/skole 
 

 Skolehelsetjeneste  

Nåværende barnehage/skole 
 

 PPT  

Fremtidig barnehage/skole (ved 
flytting) 

 Barne- og familieteam  

Helsestasjon 
 

 Barnevernstjenesten  

Fysioterapi/ergoterapitjeneste  Fastlege 
 

 

Jordmor 
 

 Politi  

 

Andre tjenester:  

 

Navn på kontaktperson som skal motta samtykket:  

 

Overføring av Stafettlogg 

Fylles bare ut dersom samtykket gjelder overføring av Stafettlogg 

 

Overføring av Stafettlogg Ja Nei 

Jeg/vi gir samtykke til å overføre Stafettloggen fra barnehage til grunnskole 
ved skolestart. 

  

 

Navn på skole:  

Andre tjenester som skal få overført Stafettlogg (navn på tjeneste): 

Hvem skal motta samtykke (navn) til overføring av Stafettlogg: 

 

 

 

 



Overføring til å dele informasjon om tidligere og/eller pågående tiltak 

Fylles bare ut dersom samtykket gjelder tverrfaglige samarbeidsmøte (BTI-møte) og andre 

støttetjenester er, eller har vært, involvert i arbeidet for å hjelpe barn/ungdom. 

 

For å finne de beste tiltak for å hjelpe barn/ungdom, er det nyttig at informasjon fra tidligere og/eller 

pågående tiltak blir delt. Da er partene i møtet informert om hvilke tiltak som har hatt effekt/ikke 

hatt effekt tidligere, og de kan samarbeide videre med dette som utgangspunkt. 

Om samtykke til å dele informasjon blir gitt, vil kontaktperson i den aktuelle støttetjeneste (se liste 

under) bli kontaktet av barnehage/skole før det BTI-møtet. Kontaktpersonen i støttetjenesten vil ta 

kontakt med foresatte i forkant av BTI-møet for å avklare hvilken informasjon som kan bli delt. Det 

blir ikke delt informasjon foresatte ikke har samtykket til. 

 

 

Følgende tjenester kan dele informasjon om tidligere og/eller pågående tiltak for barn/ungdom. 

Tjeneste Sett x for 
samtykke 

Tjeneste Sett x for 
samtykke 

Tidligere barnehage/skole 
 

 Skolehelsetjeneste  

Nåværende barnehage/skole 
 

 PPT  

Fremtidig barnehage/skole (ved 
flytting) 

 Barne- og familieteam  

Helsestasjon 
 

 Barnevernstjenesten  

Fysioterapi/ergoterapitjeneste  Fastlege 
 

 

Jordmor 
 

 Politi  

 

 

Varighet av samtykket/samtykket gjelder: 

Fra (dato):__________________   til (dato):______________________ 

 

Sted/dato: 

 

Underskrift av foresatte som har gitt samtykket: 

 

Dele informasjon: Ja Nei 

Det blir med dette gitt samtykke til at tidligere involverte støttetjenester kan 
dele informasjon som er avklart med partene i et tverrfaglig samarbeidsmøte. 

  


