Velkommen til Statens barnehus Kristiansand
Takk for at du kan følge barnet/ungdommen til avhør på barnehuset. Du som følgeperson er
viktig for politiet og barnehuset. Din rolle er å være en trygg voksen som kan være der for barnet
gjennom avhørsdagen.
Din hovedoppgave er å være en trygg voksen, som er tilgjengelig for barnet/ungdommen fra
dere drar til barnehuset og fram til dere reiser fra barnehuset.
Barnehuset er tilrettelagt for barn/ungdom som skal forklare seg for politiet. Det er også et sted
hvor du kan søke råd og veiledning. Du finner informasjon om barnehuset på
http://www.statensbarnehus.no/barnehus/kristiansand
Barnehuset ligger i andre etasje i Vestre Strandgate 26, 4611 Kristiansand (inngang fra
Skippergata / ved siden av Subway).

I forkant og under avhøret

Når dere kommer til barnehuset, blir dere møtt av en som
jobber der. Dere vil bli fulgt til et oppholdsrom som er
deres dagen gjennom. Når avhører kommer for å hilse på
barnet/ungdommen, er det fint om du holder deg litt i
bakgrunnen. Avhører trenger tid til å få kontakt med
han/henne.
Antatt varighet
Det er fint om du kan sette av god tid denne dagen. Det er vanskelig å beregne hvor lang tid et
avhør tar. Når det er behov for det, deles avhøret inn i sekvenser med pause mellom hver
sekvens. Avhøret starter når barnet er klar til å være med inn i avhørsrommet alene.
Mens barnet/ungdommen er i avhør, vil en fra barnehuset
komme og snakke med deg. Å følge et barn/ungdom til
avhør, kan sette i gang mange følelser og du har kanskje
noen spørsmål. Avhøret er en del av en etterforskning. Det
kan derfor være begrenset hvor mye opplysninger du kan
få på selve avhørsdagen. Det er likevel viktig at du får svar
på spørsmål knyttet til gjennomføringen av dagen,
ivaretagelsen av barnet/ungdommen og hvordan du skal
forholde deg til situasjonen etter avhør.
I pausene er det viktig at barnet/ungdommen får tid til å slappe av, gjerne med en rolig lek det
selv tar initiativ til. For å bidra til trygghet og ro i situasjonen, er det fint om du som voksen
forholder deg rolig og hjelper barnet til å holde på med en aktivitet av gangen. Si for eksempel til
barnet at dere kan spille i pausen, men at spillet og leken må avsluttes når pausen er over.
Ansatte ved Barnehuset vil tilby mat og drikke om barnet/ungdommen trenger det. Det er fint
om du tar med niste til deg selv, ellers er det bakeri i samme gate. Du får te og kaffe på
barnehuset.
Etter avhøret
Etter avhøret vil det være et møte med barnehuset,
bistandsadvokat og barneverntjenesten. Ansvaret for
videre oppfølging av barnet/ungdommen ligger hos
politiet, barnehuset og barneverntjenesten. Du vil få
beskjed om når du kan dra fra barnehuset, det er ikke din
oppgave å følge barnet hjem. Det er fint om du på forhånd
tenker gjennom hva som kan trygge barnet/ungdommen, og hvordan du kan fremstå trygg for
han/henne. Om du lurer på noe, ta kontakt med rådgiver.
Dersom det oppstår spørsmål i dagene etter avhøret, kan du ringe en av rådgiverne på
barnehuset.

