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Rapportering på bruk av dngnovernatting uten lwalitetsavtalc og bruk av
cløgnovernatting for burn, jf. fellesskriv 7/2004 pkt. 2.3 og 2.4

Rapporteringfra bydel: 56141: fl C.

Rapporleringsdato/mf’med: Ma Va ”h lg,._/

Rapporteringsansvarlig:

Navn (hovedperson), kje i og
fødselsår F, i ‘ mann W

Antallpersoner(barn/voksne)i, i,
husstanden i
Døgnovemattingssted; navn og
adresse j ’UOYd(‘6‘n4(«o

Innflytting.sdato Z Q 1 u v [q

  ,- ;;-9,A‘:_‘_ . på

T.‘

Besøkt av sosialtjenesten, dato

Årsak til bruk av sted uten
kvalitetsavtale, alternativer som er 99% Vår det Cmobt’
vurdert/forsøkt benyttet ,

Vupaboq’

Plan for utflytting, planens innhold

Forventet tidspunkt for utflyttíng
O 3 V I

Utflyttet, dato

Nytt bosted, type
(f. eks leid leilighet, rusinstitusjon,
etc.)
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Rapportering på bruk av dognox-'ernatting uten kvulitetsfnftftlc og liruk :iv
tlognovernatting for barn, jf. fellesskriv 7/2004pk1. 2.3 og 2.4

Rapportering fra bydel:

Rapportenrigsdato/niåned:

Rapporter-iiigsatisvarlig:

Navn (liovedperson), niéihog
fødselsår M

ø

  

Antall personer (barn/voksne) i
husstanden ___
Døgnovernattingssted; navn og
adresse

lnnflyttingsdato

Besøkt av sosialtjenesten, dato

Årsak til bruk av sted uten
kxfalitetsav-tale, alternativer som er

vurdert/forsøkt benyttet

Plan for utflytting, planens innhold

Forventet tidspunkt for utflytting

Utflyttet, dato

Nytt bosted, type
(f. eks leid leilighet, msiristitusjon,
etc.)
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Rapportering på bruk av tlognovernatting uten ltv-.tlitctsavtalc og bruk en'
dognovernatfing for burn, jf. fellesskriv 7/2004pi-:t.2.3 og 2.-1

Rapponering fra bydel; Cnf,

Rapporteringsdato/inånecí:

Rapporteriiigsaiisvarlig:

Navn (hovedperson), kjønn og n
fødselsår -,

Antall personer (barn/voksne) i f' w
liusstanden ' JÖ/n/
Døgnoveniattingssted; navn og

adresse Mom“ 77604/V576

Innflyttingsdato
N. /l, //

(i.
Besøkt av sosialtjenesten, dato

Årsak til bruk av sted uten
kvalitetsavtale, alternativer som cr in? (n a '7’//é 1449/7 ‘/1â
vurdert/forsøkt benyttet M [Éyncfn/U -

Plan for utflytting, planens innhold ómyb ‘ #10 be/j

Forventet tidspunkt for tttflytting - i
l Ohm/v» fiuv (/Lao. /fin,“ W‘

UUtflyttet, dato

Nytt bosted, type L,»
(f. eks leid leilighet, rusinstitusjon,

L€tC.)



 

 


