Ressurssenter om vold, traumatisk stress
og selvmordsforebygging, region Midt
Styrke hjelpere gjennom kunnskap og samhandling

TAUSHETSPLIKT I BARNEHAGE, SKOLE, SFO
ELLER ANDRE FORVALTNINGSORGANER

Taushetsplikt i barnehage, skole, SFO
eller andre forvaltningsorganer
Som offentlig ansatt i barnehage, skole eller i SFO har du en
pålagt, lovfestet taushetsplikt. Grunnelementet i denne er
forbudet mot å gi opplysninger om barn og foreldre til andre.
Hvis du som offentlig ansatt fraviker eller bryter taushetsplikten uten å
være innenfor de lovlige rammer som er nevnt ovenfor, kan det medføre
straffereaksjoner i form av bot eller fengsel.
Men i noen tilfeller må du fravike taushetsplikten. I andre tilfeller har du rett,
men ikke plikt til å fravike taushetsplikten. Da vil enten opplysningsplikt,
meldeplikt, avvergeplikt, taushetsrett eller opplysningsrett være gjeldende.
Opplysningsplikt
Du har opplysningsplikt hvis barnevernet ber om opplysninger i en sak hvor
de har mistanke om omsorgssvikt, fysisk mishandling, seksuelle overgrep
m.m., jf. Opplæringsloven § 15-3 og Barnehageloven § 22.
Meldeplikt
Ved meldeplikt gjelder det samme som ved opplysningsplikt, med den
forskjell at det er DU som må ta initiativ og melde fra hvis du har en
mistanke om omsorgssvikt eller overgrep.
Avvergeplikt
«Avverge» vil si å forhindre en eventuell framtidig straffbar handling. Du
har ikke plikt til å melde fra om straffbare handlinger som allerede er utført.
Avvergeplikten gjelder generelt, der du vet med sikkerhet – eller anser det
som mest sannsynlig – at en person vil foreta seksuelle overgrep, påføre
noen alvorlig skade (inkludert alvorlig psykisk mishandling) eller ta livet av et
annet menneske, jf. Straffeloven § 196
Det finnes også en mer spesiell form for avvergeplikt som omhandler
mistanke om snarlig kjønnslemlestelse av jenter og kvinner, jf. Straffeloven
§ 284

Ved avvergeplikt kan du straffedømmes for å unnlate å varsle til politiet.
Opplysningsrett og taushetsrett
Med opplysningsrett og taushetsrett menes muligheten for å formidle eller
unnlate å formidle opplysninger til andre. Eksempelvis vil du bruke din
opplysningsrett når du har samtykke fra en myndig voksen eller foresatt til å
videreformidle noe om et barns situasjon. Men fordi dette er en rett og ikke en
plikt, kan du i slike tilfeller velge om du vil gi informasjon eller ikke.
Hvis det er nødvendig for å ivareta skolen eller barnehagens oppgaver og
ansvar, kan det unntaksvis også gis opplysninger videre til samarbeidende
offentlige instanser. Et eksempel er å rådføre seg med barnevernet i saker hvor
man ikke er sikker på om det er tilstrekkelig grunnlag for bekymringsmelding, jf.
Forvaltningslovens § 13b. nr. 5
Ved behov for å politianmelde uakseptabel adferd fra foreldre, kan
Forvaltningslovens § 13b. nr. 6 benyttes.
Tilsvarende gjelder andre forvaltningsorganer som ikke er helserelatert,
men unntak kan forekomme, som f.eks. Lov om sosiale tjenester i NAV.
Domstolene og Påtalemyndigheten regnes ikke som Forvaltningsorganer
og har derfor egne regler.

Lurer du på noe, ta kontakt
med vår rådgiver og jurist
Leif Strøm.

leif.strom@stolav.no
Mobil: 91374316

Ta kontakt med oss!
RVTS Midt
St. Olavs Hospital
Schwachs gate 1
7030 Trondheim

Telefon: 72 82 20 05
Telefaks: 72 82 20 33
E-post: rvts@stolav.no

Les mer på våre nettsider
www.rvtsmidt.no
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