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INDLEDNING 

Ved satspuljeforhandlingerne 2013-2016 blev Overgrebspakken 
vedtaget med det formål at styrke indsatserne ift. beskyttelse af 
børn og unge mod overgreb. Bl.a. skulle alle regionerne oprette 
et børnehus til undersøgelse af børn og unges forhold, når der 
er mistanke eller viden om, at barnet eller den unge har været 
udsat for overgreb (jf. Servicelovens § 50a). I region Nordjylland 
er børnehuset beliggende i Aalborg. Endvidere blev det 
lovpligtigt, at alle kommuner skulle udarbejde et skriftligt 
beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af 
sager om overgreb mod børn og unge (jf. Servicelovens § 19, 
stk. 5). 
 
Hjørring Kommunes beredskab henvender sig til alle 
fagprofessionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og 
unge under 18 år – såvel ledere og medarbejdere i dagtilbud,  
skoler samt på børne- og familieområdet.  

 

 
 
Forskning viser, at fysiske, psykiske og seksuelle overgreb mod 
børn og unge er skadelige for deres udvikling – særligt den 
følelsesmæssige, sociale og adfærdsmæssige udvikling 
påvirkes. Des flere overgreb et barn udsættes for, des mere 
skadeligt er det for barnets udviklingspotentiale. Overgreb har 
derfor indgribende konsekvenser for de børn og unge som 
udsættes herfor. Det er derfor særdeles vigtigt, at de 
fagprofessionelle er klædt på til rettidigt og professionelt at 
handle, når der er mistanke eller viden om overgreb, således at 
børnene eller de unge får den hjælp, de har behov for. 
 
Beredskabet er en handlevejledning til kommunens 
medarbejdere, hvori der helt konkret gives viden om forskellige 
typer af overgreb, retningslinjer til håndtering af sager med 
mistanke og viden om overgreb osv. Beredskabet er udarbejdet 
med fokus på forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af 
sager om overgreb mod børn og unge.  
 
Beredskabet tager afsæt i Hjørring Kommunes Børne-, Unge- 
og Familiepolitik, som er en del af en fælles ramme for, 
hvordan alle fagprofessionelle, der har med børn og unge at 
gøre, handler. 

Formålet er, at de fagprofessionelle:  

• får den tilstrækkelige viden til at agere 

• kan forebygge, opspore og håndtere sager om overgreb  

• arbejder tværfagligt og tværsektorielt  

• kan iværksætte en faglig kvalificeret indsats 
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DEFINITIONER 

Når et barn udsættes for overgreb bringes barnets sundhed, 
udvikling og trivsel i fare. Overgreb er følelsesmæssigt 
nedbrydende og kan være traumatiserende samt resultere i 
symptomer som angst, lavt selvværd, selvmordstanker, 
selvskade, depression, hukommelsesproblemer osv. For at 
kunne agere på viden eller mistanke om overgreb, er det derfor 
vigtigt at have kendskab til og kunne skelne mellem fysiske, 
psykiske og seksuelle overgreb. 
 

FYSISKE OVERGREB 

Fysiske overgreb omfatter bl.a. skub, niv, rusk, lussinger, slag, 
spark, brændemærkning, skoldning, kvælertag, fastholdelse 
eller anden form for straf, hvor barnet rammes direkte på 
kroppen. Fysiske overgreb kan efterlade mærker på kroppen, 
dog er det ikke alle fysiske overgreb, der kan ses på barnet eller 
den unge. Ofte er mærkerne skjult under tøjet, og i nogle 
tilfælde er der tale om indre skader. Med de fysiske overgreb vil 
altid følge psykiske overgreb. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Definition på vold (fysiske overgreb): 

Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet kan krænke en 

anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader 

personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden 

kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller 

overhører handlingen. Vold kan både være en bevidst handling eller 

en handling, der sker i affekt.  

Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en 

adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er 

ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede 

hos barnet. 

(Socialstyrelsen) 
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PSYKISKE OVERGREB 

Psykiske overgreb kan defineres som overgreb, hvorved en 
person bliver ydmyget, hånet, truet og krænket af en anden via 
fx magt, kontrol og grænseoverskridende handlinger. Psykiske 
overgreb omhandler en grundlæggende respektløs og 
umenneskelig behandling af en anden person og dennes 
grænser. Psykiske overgreb efterlader ikke synlige mærker på 
kroppen, men der sker skade på barnets/den unges psykiske og 
mentale udvikling. Psykiske overgreb er vanskelige at opdage. I 
mange tilfælde er barnet ikke bevidst om, at det udsættes for 
overgreb. Det kan fx være svært at beskrive og forstå, hvad det 
præcist er, krænkeren gør. Den krænkede adfærd er ofte skjult 
og manipulerende.  
 
 

 

 

 

SEKSUELLE OVERGREB 

Seksuelle overgreb er når et barn involveres i, tvinges eller 
manipuleres til handlinger, som det udviklingsmæssigt set ikke 
er parat til at forstå. Seksuelle overgreb kan bl.a. karakteriseres 
som beføling, orale overgreb, voldtægt mm. Der er imidlertid 
ikke altid tale om fysiske krænkelser, når børn udsættes for 
seksuelle overgreb. Krænkelserne kan også være af psykisk 
karakter. Bl.a. er verbale ytringer, beluring og blotning af 
kønsdele også en form for seksuelle overgreb.  

Definition på seksuelle overgreb 

• Den voksne udnytter barnets tillid 

• Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet 

• Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller 

misforstår, og som barnet ikke er modent til at give 

samtykke til 

• Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og 

på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og 

unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt 

grænseoverskridende adfærd 

• Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning 

og den almindelige moral 

(Socialstyrelsen) 
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Seksuelle overgreb kan også omfatte sugardating, prostitution 
og grooming. Sugardating og prostitution er handlinger, hvor en 
ung sælger sig selv for ting eller penge til en for dem ofte ældre 
person, hvorfor ’relationen’ bygger på ulige økonomiske og 
seksuelle forhold.  

 
Begrebet grooming er en proces, hvor krænkeren fx 
manipulerer, lyver, overtaler eller tilbyder ydelser/betaling for at 
få barnet til at medvirke i seksuelle aktiviteter. Der er tale om en 
proces, hvor krænkeren gradvist opbygger en relation. En 
relation, som senere gør det muligt at udsætte barnet for et 
seksuelt overgreb. Den manipulation og gradvise nedbrydning 
af barnets grænser, der finder sted, kan være en langvarig og 
skjult proces.  
 
Langt de fleste seksuelle overgreb bliver begået af en person, 
som barnet kender. Overgrebet finder oftest sted på baggrund 
af en oparbejdet relation mellem barnet og den voksne. 
Overgreb begået af et familiemedlem er særligt skadelige, idet 
overgrebene begås af en voksen, som burde beskytte barnet. 
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FOREBYGGELSE 

 
I Hjørring Kommune er der stort fokus på at sikre, at børn og 
unge ikke udsættes for overgreb. I den forbindelse er den lokale 
omsætning af beredskabet essentiel.  
 

Der bør derfor være grundige fælles drøftelser blandt ledelse og 
medarbejdere ift., hvordan man skaber trygge miljøer, der 
understøtter, at børn og unge ikke udsættes for overgreb. I bilag 
1 findes eksempler på mulige temaer og spørgsmål til drøftelse 
på arbejdspladsen. Herudover kan man arbejde skriftligt med at 
tydeliggøre rammerne for samvær mellem voksne og børn/unge 
samt børnene og de unge imellem i institutionen. I bilag 2 findes 
eksempler på spørgsmål til drøftelsen af omgangsformer mm. 
 
En vigtig del af den forebyggende indsats er ligeledes at være 
opmærksom på, at de fagprofessionelle kan blive 
følelsesmæssigt påvirket, når de møder børn og unge, der har 
været udsat for overgreb. Det er derfor vigtigt med åben dialog 
omkring grænser og normer, idet man som fagprofessionel ikke 
nødvendigvis reagerer ens.  
 
Forebyggelse handler ligeledes i høj grad om, at ledere og 
medarbejdere har en faglig viden om: 

 

• Tegn hos børn, der udsættes for overgreb 

• Børns seksualitet og grænser mellem legitim og 

bekymrende seksuel adfærd  

• Forståelsen og tolkningen af børn og unges tegn på 

vold og seksuelle overgreb  

• Mulige skadevirkninger for børn, der udsættes for 

vold og seksuelle overgreb 

• Grooming og den forførelses- og 

manipulationsproces, der ofte går forud for et 

overgreb 

• Det kommunale beredskab og kendskab til 

forskellige handleveje ift. overgreb mod børn og 

unge  

• At tale med børn generelt og specifikt i relation til 

temaerne vold og seksuelle overgreb.  

• At kunne handle på trods af, at man er i tvivl og på 

trods af, at man ikke har sikkerhed for, hvad der er 

sket, og om barnet har været udsat for overgreb 
 

(Socialstyrelsen) 
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TIDLIG OPSPORING 

 
Såvel fysiske, psykiske og seksuelle overgreb mod børn og 
unge er ofte forbundet med tavshed og hemmeligholdelse og 
kan foregå gennem længere tid, uden omgivelserne får 
kendskab til det. Det kan således være en kompleks opgave at 
opspore overgreb mod børn og unge.  
 
Det er sjældent muligt umiddelbart at få be- eller afkræftet en 
mistanke, og som fagprofessionel står man derfor ofte med tvivl, 
usikkerhed og uden dokumentation for, om overgrebet har 
fundet sted. Barnet udviser måske nogle tegn og reaktioner eller 
kommer med nogle udsagn om overgreb. Barnet har brug for, at 
den fagprofessionelle aktivt og engageret reagerer og tager 
initiativ ift. de udsagn, barnet kommer med, eller de tegn og 
reaktioner, barnet udviser. Som fagprofessionel er det derfor 
vigtigt, at man dels har en faglig viden om de mulige tegn og 
reaktioner, som et barn kan udvise, og dels har en viden om de 
processer, der ligger bag afdækningen af et overgreb. 
 
Børns tegn og reaktioner på overgreb er ofte komplekse og 
flertydige. Der kan indgå både somatiske, psykologiske og 
sociale aspekter i et barns bekymrende adfærd eller mistrivsel. 
Det er vigtigt at have fokus på, at børn ikke altid selv har  

 
 
forståelse for at de bliver udsat for overgreb, ligesom at de ofte 
vil være præget af fx loyalitet, skyld og skam, og derfor ikke 
formår at fortælle direkte om overgrebene, hvorfor ’fortællingen’ 
ofte bliver nonverbal. Samtidig er det vigtigt at være 
opmærksom på, at tegn på mistrivsel ikke nødvendigvis er 
ensbetydende med tegn på overgreb. Derfor er det hverken 
muligt eller hensigtsmæssigt at udarbejde en facitliste, der 
rummer tegn og reaktioner, som kan bruges som tjekliste, når 
man har en mistanke og er i tvivl. Beskrivelsen af mulige tegn 
og reaktioner skal derfor læses som opmærksomhedspunkter. 
Den faglige viden om tegn og reaktioner skal altid sættes i 
forhold til den viden, man har om det konkrete barn og dets 
familie. Hvor gammelt er barnet? Hvordan er barnets livsvilkår, 
og i hvilken kontekst kommer barnets mistrivsel eller bekymrede 
adfærd til udtryk? Hvad er konkret observeret, og hvad har 
barnet eventuelt selv konkret givet udtryk for? Nedenstående 
gives eksempler på mulige tegn og reaktioner på vold og 
seksuelle overgreb – der henvises ligeledes til Hjørring 
Kommunes Børnelineal ift. tegn og 
reaktioner på vold og seksuelle overgreb. 
Tegnene på ovegreb er yderligere 
uddybet i den elektroniske børnelineal. 
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FYSISKE TEGN 
 

PSYKISKE TEGN 
 SOCIALE OG 

ADFÆRDSMÆSSIGE TEGN 

• Mærker efter slag  

• Brandmærker  

• Sår på kroppen  

• Mærker efter kvælningsforsøg  

• Brud på arme og ben, kraveben 

eller andre knoglebrud  

• Symptomer på ”shaken baby 

syndrome”  

• Hyppige skadestuebesøg  

• Psykosomatiske klager  

• Vanskeligheder med kropslig 

kontakt og berøring  

• Søvnvanskeligheder 

 • Tristhed 

• Indadvendthed 

• Ensomhedsfølelse, føler sig 

anderledes 

• Isolation 

• Utryg tilknytning 

• Mistillid til voksne 

• Dissociation 

• Lav selvfølelse 

• Hjælpeløshed, magtesløshed 

• Skyldfølelse, skamfølelse 

• Begyndende depression 

• Manglende identitetsfølelse 

• Svært ved at løsrive sig fra 

forældre/ løsriver sig for hurtigt 

• Post Traumatisk Stress Disorder 

(PRSD) 

 

 

 • Koncentrationsvanskeligheder ift. 

leg og samvær med andre 

• Leg med fx dukker hvor vold 

illustreres  

• Vanskeligheder med impulskontrol 

• Indlæringsvanskeligheder  

• Tab af kompetencer  

• Udadreagerende aggressiv adfærd 

• Følelse af frustration og vrede 

• Hyperaktivitet, hypersensitivitet  

• Angst  

• Selvdestruktiv og selvskadende 

adfærd  

• Udvikling af beskyttelses strategier 

for at undgå vold eller afsløring 

heraf  

• Overtilpassethed  

• Vanskeligheder med at regulere 

følelser 

MULIGE TEGN OG REAKTIONER 

VOLD 
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FYSISKE TEGN 
 

PSYKISKE TEGN 
 SOCIALE OG 

ADFÆRDSMÆSSIGE TEGN 

• Rødmen, irritation omkring 

kønsorganer, skede- og 
endetarmsåbning  

• Smerte, kløe, udslet omkring 
kønsorganer, skede- og 
endetarmsåbning  

• Vaginal blødning, blødning fra 
kønsorganer og endetarmsåbning  

• Blærebetændelse, skedekatar  
• Blod i underbukserne  
• Have svært ved at gå eller sidde  
• Mave- og 

fordøjelsesvanskeligheder  
• Klager over utilpashed  
• Stoppe ting/objekter op i skede- 

og endetarmsåbning  

• Ufrivillig vandladning, encoprese  
• Revner i mundvige, sår i munden  
• Pådragelse af seksuelt overførte 

sygdomme  
• Synkebesvær, ubehag ift. 

bestemte fødevarer  
• Usædvanlig kropslugt (sæd)  

• Følger ikke normal vækstkurve 

 

 • Humørsvingninger  

• Tristhed  
• Angst  
• Uforklarlig gråd, skrigeture  
• Mareridt, bange for at falde i 

søvn  
• Udvise ligegyldighed, robot-

lignende adfærd  

• Ensomhedsfølelse  
• Isolation  
• Reagerer ikke på opfordring på 

kontakt, trækker sig ind i sig 
selv/i en skal  

• Mistillid til voksne  
• Utryg tilknytning  
• Dissociation  

• Ukritisk i kontakten til andre 

 

 

 • Ændring i adfærd  
• Seksualiseret adfærd  
• Overdreven/tvangspræget onani  
• Usædvanlig interesse i og viden om 

seksualitet ud over alders- og 
udviklingsmæssigt niveau  

• Koncentrationsvanskeligheder fx 
ved leg og samvær med andre  

• Leg med dukker, hvor seksuelle 
overgreb illustreres  

• Regredierende adfærd, babysprog  
• Udadreagerende, aggressiv adfærd, 

sparke, slå, bide  
• Hyperaktivitet  
• Frustration og vrede  
• Frygt for og modvilje mod bestemte 

personer eller steder  
• Umotiveret gråd  
• Tavshed  
• Påførelse af selvforskyldt smerte, 

banke hovedet ind i ting, trække i 
hår, skære i sin krop 

 

MULIGE TEGN OG REAKTIONER 

SEKSUELLE OVERGREB 
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FYSISKE TEGN 
 

PSYKISKE TEGN 
 SOCIALE OG 

ADFÆRDSMÆSSIGE TEGN 

• Psykosomatiske klager over 
smerter i underlivet, hovedpine, 
mavepine m.m.  

• Vanskeligheder med kropslig 
kontakt, berøring  

• Mangelfuld eller overdreven 
personlig hygiejne 

 

 • Lav selvfølelse  

• Magtesløshed 

• Apati  

• Skyldfølelse  

• Skamfølelse  

• Begyndende depression  

• Indadvendthed  

 

 • Indlæringsvanskeligheder, 
manglende koncentration  

• Udvise voksen seksuel adfærd, gå 
forførende, flirtende  

• Påfaldende påklædning  
• Manglende blufærdighed eller 

overdreven blufærdighed ift. 
egen krop og i relation til 
omgivelserne 

• Begyndende selvdestruktiv 
adfærd  

• Tab af kompetencer  
• Begyndende udvikling af 

beskyttelsesstrategier for at 
undgå seksuelle overgreb eller 
afsløring heraf  

• Mobning  
• Begyndende selvmordstanker 

 

MULIGE TEGN OG REAKTIONER 

SEKSUELLE OVERGREB 
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FYSISKE TEGN 
 

PSYKISKE TEGN 
 SOCIALE OG 

ADFÆRDSMÆSSIGE TEGN 

• Tidlig seksuel aktivitet  
• Tidlig graviditet og abort  
• Forsøg på at tilbageholde/skjule 

fysisk udvikling 

 

 • Depression  
• Mistillid til andre  
• Manglende identitetsfølelse  
• Forvirret omkring kønsidentitet  
• Forøget skyld- og skamfølelse 

 

 • Selvskadende adfærd, cutting, 
selvmordstanker og -forsøg  

• Spiseforstyrrelser  
• Alkohol og stofmisbrug  
• Udvise pseudomodenhed  
• Hemmelighedsfulde, skamfulde  

• Udvikling af specielt kropssprog, 
kropsholdning 

 

 MULIGE TEGN OG REAKTIONER 

SEKSUELLE OVERGREB 
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HANDLEVEJLEDNING FOR MEDARBEJDERE 

OG LEDERE 

Såvel medarbejdere og ledelse har i Hjørring Kommune et 
fælles ansvar for, at vi så tidligt som muligt bliver 
opmærksomme på og handler ift. overgreb mod børn og unge.  
 
Kommunal ansatte har pligt til at indgive en underretning til 
Familieafdelingen ved mistanke eller konkret viden om, at et 
barn eller en ung under 18 år udsættes for overgreb. Dette 
følger af den skærpede underretningspligt. Hvis du underretter 
bør du overveje om familien skal orienteres om underretningen. 
 

En underretning bør: 
• Angive ajourførte data på både børn og forældre, herunder 

hvem der har forældremyndigheden 

• Angive konkrete datoer for episoder og beskrivelse af dine 
observationer 

• Angive hvad der konkret er observeret – hvornår og under 
hvilke omstændigheder 

• Undlade tolkninger og vurderinger 

• Beskrive barnets fysiske, psykiske og sociale forhold 

• Beskrive barnets ressourcer og barnets vanskeligheder 

• Anføre om forældrene er orienteret om underretningen (evt. 
deres reaktioner herpå), og hvis ikke begrundelsen herfor 

 

Vær opmærksom på:  

• Hvis mistanken retter sig mod én eller begge forældre, 
orienteres de ikke om underretningen. Underretningen 
sendes direkte til kommunen, som koordinerer med politiet 
ift., hvornår forældrene orienteres om underretningen 

• Underretningspligten er personlig. Det vil sige, at du på trods 
af evt. uenighed med din leder om, hvorvidt der skal 
udarbejdes en underretning, har pligt til at underrette, hvis du 
har en mistanke eller konkret viden om, at et barn er blevet 
udsat for et overgreb. Dette følger af servicelovens § 153 

• Hvis du oplever, at kommunen ikke handler tilstrækkelig på 
baggrund af din underretning, kan du underrette 
Ankestyrelsen, som skal sikre barnets retssikkerhed og 
undersøge, om kommunes indsats er tilstrækkelig 
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Mistanke eller viden om forældre eller værge 

 

HVAD GØR DU SOM MEDARBEJDER  
 
• TAL IKKE MED FORÆLDRE/VÆRGE OM DIN VIDEN ELLER 

MISTANKE. Vær opmærksom på, at dette også gælder, når der 
er tale om skilsmissefamilier. Sagen må heller ikke drøftes 
med den forælder, som ikke bor i husstanden, hvor der er 
mistanke om, at der er begået overgreb. Det er 
Familieafdelingen, der tager stilling til, hvordan forældrene 
inddrages – evt. i samråd med politiet 

• Ved mistanke drøft og afklar altid din mistanke med din leder 
og evt. en kollega, der også kender barnet. Tag evt. kontakt til 
Familieafdelingen for vejledning i sagen 

• Nedskriv hvilke observationer, tegn, reaktioner og hændelser, 
der ligger til grund for mistanken – undgå at tolke på 
beskrivelserne 

• Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskriv 
da vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke – 
undgå at tolke på beskrivelserne. Hvis der er grund til at 
antage, at barnet har været udsat for et overgreb, laves 
sammen med din leder en underretning til Familieafdelingen 

• Har du konkret viden om vold eller seksuelt overgreb begået 
af forældre/værge, skal du straks sende en underretning om 
barnet til kommunen. Du skal ikke informere det pågældende 
barns forældre 

• Vis omsorg for barnet og lyt til barnet/den unge, men spørg 
ikke ind til detaljer om det mulige overgreb. Vær til rådighed. 
Fasthold en normal hverdag for barnet 

• Du har tavshedspligt omkring din mistanke og viden om 
overgreb, og om sagen generelt. Derfor må du ikke tale 
om sagen med nogen, som ikke i forvejen er involveret i sagen 

HVAD GØR DU SOM LEDER  

• Forældrene skal ikke orienteres om at der sendes en 
underretning når underretningen omhandler overgreb fra en af 
forældremyndighedsindehaverne/værge 

• Som leder er du ansvarlig for behandling af mistanken eller den 
konkrete viden, herunder ansvarlig for at sende underretning 
til Familieafdelingen. Enten udfyld underretningsskabelonen 
inde i medarbejderweb eller kontakt Familieafdelingen på 
telefonnummer 72333505 

• Vurder oplysningerne fra din medarbejder, herunder om 
karakteren af oplysningerne umiddelbart giver anledning til at 
underrette kommunen 

• Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Familieafdelingens 
modtagelse eller primær rådgiver, hvis barnet allerede har en 
sag 

• Udenfor Familieafdelings åbningstid kontaktes Nordjyllands 
Politi på tlf. 96301448 eller 114 (døgnåbent). Politiet 
kontakter herefter kommunens Sociale Døgnvagt 

• Orienter din medarbejder om, hvorvidt oplysningerne har ført 
til en underretning. Hvis det ikke er tilfældet, så orienter 
medarbejderen om, at vedkommende fortsat vil kunne indgive 
en underretning til Familieafdelingen. Hvis vedkommende - 
uanset lederens opfattelse - fastholder sin mistanke eller viden 
om overgreb, vil vedkommende være forpligtet til at indgive en 
underretning. Det følger af den skærpede underretningspligt 

• Som underrettende leder og medarbejder kan du/I blive bedt 
om, at uddybe underretningen, evt. på et møde med 
Familieafdelingen 

• Støt din medarbejder i at kunne rumme sagen i den tid hvor 
udredningsprocessen foregår i Familieafdelingen 

• Du har tavshedspligt omkring din mistanke og viden om 
overgrebet. Derfor må du ikke tale om din viden eller mistanke 
med nogen, som ikke er involveret i sagen 
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MISTANKE ELLER VIDEN OM EN VOKSEN I BARNETSNETVÆRK 

 (IKKE ANSATTE) 

HVAD GØR DU SOM MEDARBEJDER  

• Ved mistanke drøft og afklar altid din mistanke med din 
leder og evt. en kollega, der også kender barnet. Tag evt. 
kontakt til Familieafdelingen for vejledning i sagen 

• Tag evt. sagen op anonymt i omsorgssvigtsgruppen 
• Nedskriv hvilke tegn, reaktioner og hændelser, der ligger til 

grund for mistanken – undgå at tolke på beskrivelserne 
• Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskriv 

da vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke – 
undgå at tolke på beskrivelserne. Hvis der er grund til at 
antage, at barnet har været udsat for et overgreb, laves 
sammen med din leder en underretning til 
Familieafdelingen. Har du konkret viden om vold eller sek-
suelt overgreb begået af en voksen i barnets netværk, skal 
du straks sende en underretning om barnet til kommunen. 
Du skal informere det pågældende barns forældre 

• Vis omsorg for barnet og lyt til barnet/den unge, men spørg 
ikke ind til detaljer om det mulige overgreb. Vær til 
rådighed. Fasthold en normal hverdag for barnet 

• Du har tavshedspligt omkring din mistanke og viden om 
overgreb, og om sagen generelt. Derfor må du ikke tale om 
sagen med nogen, som ikke i forvejen er involveret i sagen 

 

HVAD GØR DU SOM LEDER  

• Som leder er du ansvarlig for behandling af mistanken eller den 
konkrete viden, herunder ansvarlig for at sende underretning til 
Familieafdelingen. Enten udfyld underretningsskabelonen inde i 
medarbejderweb eller kontakt Familieafdelingen på telefonnummer 
72333505 

• Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Familieafdelingens modtagelse 
eller primær rådgiver, hvis barnet allerede har en sag 

• Udenfor Familieafdelings åbningstid kontaktes Nordjyllands Politi på 
tlf. 96301448 eller 114 (døgnåbent). Politiet kontakter herefter 
kommunes Sociale Døgnvagt 

• Vurder oplysningerne fra din medarbejder, herunder om karakteren 
af oplysningerne umiddelbart giver anledning til at underrette 
Familieafdelingen 

• Forældrene skal orienteres, inden der fremsendes underretning til 
Familieafdelingen 

• Orienter din medarbejder om hvorvidt oplysningerne har ført til en 
underretning. Hvis det ikke er tilfældet, så orienter din medarbejder 
om at vedkommende fortsat vil kunne indgive en underretning til 
Familieafdelingen. Hvis vedkommende - uanset lederens opfattelse - 
fastholder sin mistanke eller viden om overgreb, vil vedkommende 
være forpligtet til at indgive en underretning. Det følger af den 
skærpede underretningspligt 

• Du har tavshedspligt omkring din mistanke og viden om overgreb. 
Derfor må du ikke tale om din viden eller mistanke med nogen, som 
ikke er involveret i sagen 

• Som underrettende leder og medarbejder kan du/I blive bedt om, at 
uddybe underretningen, evt. på et møde med Familieafdelingen. 

• Støt din medarbejder i at kunne rumme sagen i den tid hvor udred-
ningsprocessen foregår i Familieafdelingen kommunen 
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MISTANKE ELLER VIDEN OM EN ANSAT 

HVAD GØR DU SOM MEDARBEJDER  

• Kontakt din leder – og kun din leder – hvis du har en mistanke eller 
viden om overgreb begået af en anden ansat. Din leder har det 
overordnede ansvar for at handle i sagen 

• Nedskriv hvilke tegn, reaktioner og hændelser, der ligger til grund 
for mistanken – undgå at tolke på beskrivelserne.  

• Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskriv da 
vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke – undgå at 
tolke på beskrivelserne 

• Hvis der er grund til at antage, at barnet har været udsat for et 
overgreb, laves sammen med din leder en underretning til 
Familieafdelingen 

• Hvis din viden er rettet mod din leder, skal du kontakte din leders 
overordnede leder/direktør i kommunens forvaltning 
Forvaltningsdirektøren (din leders overordnede) har ansvar for at 
gå videre med sagen og underrette direktøren for 
Personaleafdelingen 

• Vis omsorg for barnet og lyt til barnet/den unge, men spørg ikke 
ind til detaljer om det mulige overgreb. Vær til rådighed. Fasthold 
en normal hverdag for barnet 

• Du har tavshedspligt omkring din mistanke og viden om overgreb, 
og om sagen generelt. Derfor må du ikke tale om sagen med nogen, 
som ikke i forvejen er involveret i sagen 

 

HVAD GØR DU SOM LEDER  

• Som leder er du ansvarlig for behandling af mistanken eller den 
konkrete viden, herunder ansvarlig for at sende underretning til 
Familieafdelingen. Enten udfyld underretningsskabelonen inde i 
medarbejderweb eller kontakt Familieafdelingen på telefonnummer 
72333505 

• Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Familieafdelingens modtagelse 
eller primær rådgiver, hvis barnet allerede har en sag. 

• Udenfor Familieafdelings åbningstid kontaktes Nordjyllands Politi på 
tlf. 96301448 eller 114 (døgnåbent). Politiet kontakter herefter 
kommunes Sociale Døgnvagt 

• Vurder tyngden af den skriftlige og mundtlige information, du har 
fået fra medarbejdere, forældre eller andre 

• Kontakt din overordnede leder for at koordinere det videre forløb, 
herunder om der er grundlag for at foretage en politianmeldelse. 

• Du skal informere det pågældende barns forældre 
• Vær opmærksom på behovet for støtte og omsorg til de involverede 

personer; Barnet og dets forældre, den ansatte, som viden eller mis-
tanke er rettet mod og de øvrige ansatte, børn og forældre 

• Da der er tale om en personalesag, skal du - i samarbejde med din 
overordnede leder/ forvaltningsdirektør - koordinere det videre 
forløb med Personaleafdelingen i kommunen 

• Du skal - i samarbejde med din overordnede 
leder/forvaltningsdirektør samt Familieafdelingen – vurdere om og 
hvornår, det er relevant at orientere øvrige ansatte, de andre foræl-
dre, bestyrelsen mv. For at undgå at der sker brud på 
tavshedspligten, kan der med fordel inddrages en jurist i forhold til 
at vurdere, om der er hjemmel til at videregive de ønskede 
oplysninger. Familieafdelingen og forvaltningsdirektør har ansvaret 
for beslutningen 
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MISTANKE ELLER VIDEN OM ET BARN UNDER 15 ÅR 

HVAD GØR DU SOM MEDARBEJDER  

• Overrasker du børnene i situationen, spørg dem da på en neutral 
måde om, hvad de laver/leger, og hvor de evt. har set eller 
kender denne leg fra? Lyt til børnene og undgå at afhøre dem 

• Ved mistanke drøft og afklar altid din mistanke med din leder og 
evt. en kollega, der også kender barnet. Tag evt. kontakt til 
Familieafdelingen for vejledning i sagen 

• Nedskriv hvilke tegn, reaktioner eller hændelser, der ligger til 
grund for din viden eller mistanke – undlad tolkninger. 

• Hvis du har fået din viden eller mistanke af en pårørende eller 
andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse så konkret som 
muligt og undlad at tolke på disse oplysninger 

• Hvis der er grund til at antage, at barnet har været udsat for et 
overgreb, laves sammen med din leder en underretning til 
Familieafdelingen 

• Du har tavshedspligt omkring din mistanke og viden om 
overgreb, og om sagen generelt. Derfor må du ikke tale om sagen 
med nogen, som ikke i forvejen er involveret i sagen 

 

HVAD GØR DU SOM LEDER  

• Vurder medarbejderens oplysninger, herunder om karakteren af 
oplysningerne tyder mere på en eksperimenterende leg end på en 
overgrebssituation 

• Hvis du er i tvivl om ovenstående, kan du kontakte 
Familieafdelingen og bede om hjælp til en nærmere vurdering af 
oplysningerne. Kontakt Familieafdelingen på telefonnummer 
72333505 

• Der skal ved leg og aktiviteter, der vækker tvivl og bekymring om 
et seksuelt overgreb, altid foretages en underretning til 
Familieafdelingen både ift. det barn, der er blevet udsat for 
overgreb af et andet barn og ift. det barn, der har udsat et andet 
barn for overgreb 

• Hvis det er afklaret, at det drejer sig om en voldelig eller seksuel 
handling, skal du, eventuelt sammen med medarbejderen, allerede 
samme dag indkalde og/eller orientere begge børns forældre om 
hændelsen 

• Ved samtalen med forældrene skal du orientere om, at der skal 
indsendes en underretning til Familieafdelingen på hvert af 
børnene, så de kan få den relevante hjælp og støtte 

• Hvis der i forløbet opstår mistanke om, at et af børnene har været 
udsat for seksuelt overgreb fra forældre eller andre voksne i 
forældrenes sted, underrettes Familieafdelingen med en særskilt 
underretning uden, at forældrene orienteres. Herefter anvendes 
proceduren vedrørende viden eller mistanke rettet mod forældre 
eller andre voksne i forældres sted 

• Som underrettende leder og medarbejder kan du/I blive bedt om, 
at uddybe underretningen, evt. på et møde med Familieafdelingen 

• Støt din medarbejder i at kunne rumme sagen i den tid hvor udred-
ningsprocessen foregår i Familieafdelingen 

• Du har tavshedspligt omkring din mistanke og viden om overgreb, 
og om sagen generelt. Derfor må du ikke tale om sagen med nogen, 
som ikke i forvejen er involveret i sagen 
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MÅ MAN TALE MED BARNET? 

Både i opsporingen af overgreb og i situationer, hvor der er et 
konkret kendskab til, at et barn har været udsat for overgreb, 
har man en vigtig rolle som den fagprofessionelle, der arbejder 
med barnet i hverdagen.  
 
Mange følelser og reaktioner er i spil hos både barnet og 
familien. Det er vigtigt, at man som fagprofessionel har fokus på 
både barnet og familien. Barnet har behov for, at man fortsat 
drager omsorg for det, og at hverdagen er så tryg, forudsigelig 
og genkendelig som muligt midt i den vanskelige situation, der 
kan opstå, når det kommer frem, at et barn har været udsat for 
overgreb. Et vigtigt fokus er at være til rådighed for at lytte og 
give omsorg. 
 
Som fagprofessionel kan man blive i tvivl om, hvad man skal 
gøre, når der opstår en bekymring eller mistanke om vold eller 
seksuelle overgreb mod et barn.  
 

 

 

 
 
 

 
Hvor meget må man tale med 
barnet? Kommer man til at 
ødelægge den politimæssige 
efterforskning?  
 
 
Afhøring af barnet er politiets opgave. Detaljerede spørgsmål 
om hændelsen, omfang, tidspunkt for overgrebene osv. er 
spørgsmål, som politiet stiller i forbindelse med afhøringen af 
barnet.  
 
Man må gerne lytte til og stille forståelsesspørgsmål eller 
afklarende spørgsmål til barnet. Brug gerne barnets egne 
udtryk. Hvis der senere skal udarbejdes en underretning eller 
foretages en politianmeldelse, vil samtalen med barnet indgå 
som et af elementerne i den beskrivelse, som den 
fagprofessionelle skal videregive. 
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MYNDIGHEDSOMRÅDET 

Børne- og Familieområdet og særligt Familieafdelingen har en 
nøglefunktion ift. sager vedr. overgreb – både ift. håndteringen 
af underretningerne fra skoler, dagtilbud osv. og ift. den videre 
kontakt til politi og andre relevante parter.  

FAMILIEAFDELINGENS HANDLEVEJE 

• Familieafdelingen skal inden for 24 timer efter 
modtagelsen af en underretning vurdere om barnets eller 
den unges sundhed eller udvikling er i fare således, at 
der straks skal iværksættes en akut indsats over for 
barnet eller den unge, jf. Serviceloven § 155 stk. 2. Hvis 
Familieafdelingen vurderer, at der ikke er behov for en 
akut indsats, overgår den pågældende underretning til de 
øvrige sagsgange for indkomne underretninger 

• Hvis der modtages en underretning om et barn/en ung, 
hvor Familieafdelingen allerede har iværksat 
foranstaltninger, skal afdelingen genvurdere sagen. 
Genvurderingen skal afklare, hvorvidt underretningen 
giver anledning til at revidere indsatsen. Som led i 
genvurderingen skal Familieafdelingen inddrage en 
anden eller andre personer, der ikke tidligere har deltaget 
i behandlingen af sagen, jf. Serviceloven § 155 a 

• Familieafdelingen vurderer den enkelte sag i samarbejde 
med politiet og børnehuset med hensyn til hvem, det er 
relevant at orientere om sagen samt hvornår 
Familieafdelingen har ansvaret for beslutningen. For at 
undgå, at der sker brud på tavshedspligten kan 
Familieafdelingen med fordel inddrage en jurist i forhold 
til at vurdere, om der er hjemmel til at videregive de 
ønskede oplysninger 

• Ved behandling af en underretning om overgreb mod et 
barn eller en ung skal Familieafdelingen gennemføre en 
samtale med barnet eller den unge, jf Serviceloven § 155 
a, stk. 2. Hvis der er tale om en underretning om 
overgreb fra forældrenes side, skal samtalen finde sted 
uden forældremyndighedsindehaverens samtykke, og 
uden dennes tilstedeværelse jf. servicelovens § 155a, 
stk. 2. Samtalen kan udelades, hvis barnets eller den 
unges modenhed eller sagens beskaffenhed taler imod 
en samtale jf. servicelovens § 155a, stk. 3. Hvis samtalen 
gennemføres uden forældrenes tilstedeværelse, bør det 
overvejes, hvorvidt barnet eller den unge skal kende sin 
ret til at medbringe en bisidder til samtalen, jf. 
servicelovens § 48 a 

• Myndighedsrådgiveren kan i den forbindelse få 
rådgivning og vejledning af personalet i børnehuset 



 

18 

 

vedrørende konkrete tvivlsspørgsmål i forbindelse med 
afholdelse af børnesamtalen 

• Familieafdelingen skal senest 6 hverdage efter at have 
modtaget en underretning sende en bekræftelse herom til 
underretteren, jf. Serviceloven § 155 b, stk. 1 

• Familieafdelingen skal orientere underretter om, hvorvidt 
underretningen har givet anledning til undersøgelse eller 
foranstaltning. Det gælder dog ikke, hvis særlige forhold 
gør sig gældende, fx særlige hensyn til det pågældende 
barn eller den unge, jf. Serviceloven § 155 b, stk. 2  

• Familieafdelingen kan på baggrund af et konkret skøn 
vælge at orientere underretteren om, hvilken type 
foranstaltning, der er iværksat samt den planlagte 
varighed heraf, hvis oplysningen herom vil kunne have 
væsentlig betydning for den støtte, som underretteren 
kan yde barnet eller den unge. Det gælder dog ikke, hvis 
særlige forhold gør sig gældende, fx særlige hensyn til 
det pågældende barn eller den unge, jf. Serviceloven § 
155 b, stk. 3  

• Såfremt børnehuset benyttes, vil udredningen i 
børnehuset alene fokusere på de forhold hos barnet eller 
den unge, der er relateret til overgrebet eller mistanken 
om overgrebet, og det er derfor fortsat påkrævet, at 

myndighedsrådgiveren foretager en samlet børnefaglig 
undersøgelse efter Servicelovens § 50 

• Socialtilsynet skal orienteres, hvis barnet / den unge er 
anbragt på et opholdssted eller i en plejefamilie 
 

SPECIFIKT FOR MISTANKE ELLER VIDEN OM FORÆLDRE 
ELLER VÆRGE  

• Ved underretning om overgreb begået af forældrene, skal 
børnesamtalen finde sted uden samtykke fra forældre-
myndighedens indehaver og uden dennes 
tilstedeværelse og vidende  

 

SPECIFIKT FOR MISTANKE ELLER VIDEN OM ET BARN 
UNDER 15 ÅR (KRÆNKEREN UNDER 15 ÅR) 

• Familieafdelingen kan inddrages til at koordinere og 
planlægge indsatsen i institutionen i de situationer, hvor 
der fx er to eller flere børn involveret  

• I disse situationer kan der være behov for at indkalde 
pædagogisk konsulent, psykolog, PPR og 
myndighedsrådgiver for sammen at tilrettelægge støtte til 
de enkelte børn, børnegruppen og personalet 

• Sager, hvor et barn under 10 år har udsat et andet barn 
for et alvorligt overgreb involveres politiet ikke, idet barnet 
er under den kriminelle lavalder og under alderen for 
behandling i Ungdomskriminalitetsnævnet  
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BØRNEHUS NORD 

Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb eller ved 
mistanke herom, skal Hjørring Kommune som led i den 
børnefaglige undersøgelse benytte Børnehus Nord. 
  
I Børnehuset håndteres sager, hvor overgrebet har en sådan 
karakter, at der er behov for et koordineret samarbejde mellem 
kommune, politi og/eller sundhedsvæsen. Kommunen vurderer, 
hvorvidt der er tale om en sag, der involverer politi og /eller 
sundhedsvæsenet. Politiet tager stilling til evt. retsmedicinsk un-
dersøgelse og videoafhøring af barnet, hvilket foregår i 
Børnehuset. Endvidere kan sundhedsfagligt personale tilknyttet 
Børnehuset vurdere barnets behov for lægelig undersøgelse og 
behandling. Kommunen bevarer myndighedsansvaret ift. 
barnet/den unge under forløbet i Børnehuset. 
  
Under behandlingen af en sag i Børnehuset, kan personalet i 
Børnehuset, politiet kommunale myndigheder og andre, der 
løser opgaver for kommunen inden for området, indbyrdes 
udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende 
barnets eller den unges personlige og familiemæssige 
omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig 
som led i forebyggelsen af overgreb mod børn og unge Jf. 
Serviceloven § 49b.  
  
Børnehuset tilbyder i forbindelse med en henvisning både 
krisesamtaler med nærmeste omsorgspersoner og til barnet, 

sparring til socialrådgiveren i Familieafdelingen samt udredning 
af barnet med afsæt i det/de overgreb barnet har fortalt om. 
Formålet med udredningen er at afdække behovet for særlig 
støtte foranlediget af overgrebet. Udredningen foretages af 
psykologer eller socialrådgivere og er del af den børnefaglige 
undersøgelse. 

OMSORGSSVIGTSGRUPPEN 

Omsorgssvigtsgruppen er en tværfaglig gruppe med 
medarbejdere fra Børne- og Undervisningsområdet. Gruppen 
repræsenterer børnesagkyndig viden ud fra et socialfagligt, 
psykologisk og sundhedsfagligt aspekt. Gruppen kan 
konsultere Børnehus Nord og politiets sagkyndige vedrørende 
politifaglige spørgsmål, ligesom gruppen i særlige tilfælde kan 
inddrage en jurist fra Børne- og Undervisningsområdet. 
 
Gruppens medlemmer er: 

 Teamlederne i Familieafdelingen 
 Sundhedsplejerske 
 Psykolog fra Familiehuset Kløvergården 
 

Gruppens opgave er at vejlede samarbejdspartnere og 
rådgiverne i Familieafdelingen i at vurdere, hvordan der skal 
handles, når man som professionel bliver bekendt med, at der 
er bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske eller 
seksuelle overgreb.  
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Gruppen mødes en gang om måneden til drøftelse af 
enkeltsager. Formålet er at have en gruppe med specialviden 
omkring overgrebsproblematikker, som kan give sparring. 
Gruppen kan kontaktes ved behov for sparring.  
 

FAMILIEHUSET KLØVERGÅRDEN 

Når Familieafdelingen iværksætter indsatser om støtte og 
behandling rettet mod børn og unge udsat for overgreb, er 
Familiehuset Kløvergården ofte rammen herfor. 
 
Når et barn eller ung har været udsat for fysiske, psykiske 
eller seksuelle overgreb har både barn og familie, som oftest 
behov for, støtte til at takle hverdagen og forstå 
konsekvenserne af overgrebet/overgrebene, særligt i fasen 
hvor overgrebene er nyligt italesat. Videre kan barnet og 
familien efterfølgende have behov for behandling og 
bearbejdning af de oplevelser barnet har været udsat for. 
Familieafdelingens muligheder for at sikre barnet støtte er i 
henhold til Servicelovens § 52. 
 

Behandling til barnet eller den unge vil oftest være, som er en 
ambulant indsats i Familiehuset Kløvergården i i form af 
eksempelvis forløb med psykolog eller terapeut. Forældrene 

eller primæromsorgsgiver involveres i forløbet bl.a. med det 
formål, at de opnår viden om og indsigt i barnets 
omsorgsbehov som følge af overgrebene samt i de sager, hvor 
det er relevant, at de bliver klædt på til at skærme og sikre 
barnet fra yderligere overgreb.  

 
Særlige indsatser i Familiehuset Kløvergården er: 

- Behandling af børn, der har været udsat for 
overgreb. Dette kan iværksættes efter henvisning 
fra rådgiver i Familieafdelingen  

- Individuel tilrettelagt forløb til børn, unge eller deres 
forældre – efter henvisning fra rådgiver i 
Familieafdelingen 

 

Udgangspunktet vil altid være at støtte og behandle familien 
som en helhed med fokus på barnets omsorgsbehov. Der 
støttes op om, at barnet er i eget hjem. For at beskytte barnet 
mod yderligere overgreb, kan det dog være nødvendigt, at 
barnet anbringes uden for hjemmet enten med forældrenes/den 
unges samtykke eller som en tvangsbeslutning. 
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PRESSEHÅNDTERING 

Ved enhver henvendelse fra pressen henvises til Børne- og 
Familiechefen, der er presseansvarlig. Det er vigtigt, at der er 
fokus på tavshedspligten. Udgangspunktet er, at kommunen 
ikke kan udtale sig om konkrete enkeltsager.  
 
Dette gælder også i de tilfælde, hvor de involverede parter giver 
samtykke til at kommunen kan drøfte sagen i offentligheden. 
 
Selvom sagen allerede har været omtalt i pressen vil der kunne 
være tale om brud på tavshedspligten, hvis kommunen 
bekræfter oplysningerne.  
 
Der kan med fordel rettes henvendelse til en jurist i forhold til 
drøftelse af, hvorvidt der konkret er mulighed for at udtale sig til 
pressen uden at komme i konflikt med tavshedspligten. 
  
Det er vigtigt at være til rådighed, være godt forberedt og udvise 
empati for barnet, forældre, institutionen mm. Det er vigtigt at 
beskytte de involverede personer. Det er endvidere vigtigt at 
signalere, at kommunen vil forholde sig undersøgende og tage 
ansvar for eventuelle handlinger, hvis der er behov for det.  
 
Det kan være relevant at 
nedsætte et presseteam, 
der mødes og planlægger 
pressehåndteringen af 
sagen. 
 

KONTAKT  
Du er altid velkommen til at kontakte Modtagelsen i 
Familieafdelingen på tlf. 72 33 35 05 for at få råd og vejledning 
om, hvordan du skal handle. Ved akutte sager udenfor kontortid 
kontaktes socialvagten via politiet på tlf. 96 30 14 48 eller 114. 
 
Væsentlige links: 

 Børnehus Nord 
 Ankestyrelsen, udveksling af oplysninger 

mellem kommuner, politiet og 
anklagemyndigheden samt i børnehuse 

 Børnelinealen 

 Dialog om tidlig indsats 
 Link til Modtagelsen  
 Vejledning om forebyggende kommunale 

sundhedsydelser til børn og unge 
 
Skemaer: 

 Underretningsskema 
 Opstartsskema Børnehus Nord 
 Anmeldelse til politiet 
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BILAG 

Bilag 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Temaer Eksempel på spørgsmål 

Har I et formuleret værdigrundlag? 

 
Hvis ja:  

• Hvordan understøtter de regler, normer og aftaler, I har på jeres institution eller 

skole, de fælles værdier?  

• Hvordan kobler forebyggelsen af seksuelle overgreb og vold sig til jeres 

værdigrundlag?  

 

Har I en overordnet politik til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb?  Hvis ja: 

• Hvad består den af?  

• Er der områder, hvor der er behov for at udvikle yderligere? Er der fx klarhed 

over, hvordan I vil forholde jer, hvis I får mistanke om overgreb? 

• Er der behov for et skriftligt beredskab?  

• Er der forhold i de fysiske rammer, der øger risikoen for overgreb? 

 

Har I tydelige fælles regler, aftaler og normer, som er væsentlige for forebyggelsen af 

vold og seksuelle overgreb?  

• Hvordan er de fælles regler, aftaler og normer beskrevet?  

• Er de formuleret i en skriftlig politik?  

• Hvilke regler, aftaler og normer er relevante, når det drejer sig om forebyggelse af 

vold og seksuelle overgreb?  

• Hvilke skrevne og uskrevne regler er der fx i forhold til samværs- og 

omgangsformer mellem voksne og børn og børnene imellem?  

Har I løbende en åben dialog på skolen eller i institutionen om forebyggelsen af vold og 

seksuelle overgreb?  

• Hvordan sikrer I, at der løbende er fokus på at italesætte regler, aftaler og 

normer, som er væsentlige for forebyggelsen af vold og seksuelle overgreb?  

• Har I fx fastsat, hvor ofte og i hvilket regi I vil drøfte disse?  

• Hvordan understøtter I en åben dialogorienteret tilgang i det daglige?  

Samler I løbende op på koblingen mellem de fælles værdier, regler og normer og den 

daglige praksis?  

• Hvordan er forholdet mellem formelle og uformelle regler? 

• Afspejler den daglige pædagogiske praksis de fælles værdier, regler og normer?  

• Lad evt. konkrete erfaringer og episoder danne grundlag for en fælles diskussion. 
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Bilag 2  

 

Har vi her på institutionen den nødvendige viden om børns seksualitet? 

• Hvornår, hvor og hvor længe er det i orden, at voksne er alene med børn/unge?  

• Er det i orden at give børn/unge kram? Kys? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

• Kan vi sende nye medarbejdere alene på tur med børn/unge? 

• Har vi regler for hvem, der sover sammen med børn/unge og hvilke børn, der sover sammen, når vi er på tur? 

Hvorfor? Hvorfor ikke? 

• Går man i bad/klæder om sammen med børn/unge? 

• Hvilket sprog og tone anvender vi voksne indbyrdes – og i forhold til børnene? 

• Hvordan snakker vi om børns seksualitet? Hvilke ord bruger vi? 

• Hvordan håndterer og snakker vi om det, hvis et barn har en seksuelt grænseoverskridende adfærd? 

• Hvordan håndterer vi det, hvis vi oplever, at en voksen udviser en grænseoverskridende adfærd overfor et barn? 

• Hvad er acceptabel påklædning her hos os? 

• Har vi en fælles holdning til vold? 

• Hvornår er der tale om, at forældre udøver vold mod deres barn? 

• Hvornår har vold en karakter, hvor vi skal reagere? 

• Kender børnene til deres rettigheder fx ift. fysisk afstraffelse? 

• Hvordan introduceres nye medarbejdere til vores normer for adfærd og omgangsformer? 

• Hvordan fortæller vi forældrene og andre samarbejdspartnere om vores normer for adfærd og omgangsformer? 

• Hvordan vil vi sikre omsætningen af de fælles normer i praksis således, at alle her på stedet kender til de fælles 

normer for adfærd og omgangsformer? 

(Socialstyrelsen) 


