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1. Indledning

Formålet med dette handleberedskab er at have et redskab klar til at håndtere eventuelle sager om fysiske overgreb mod børn eller unge i kommunen. Handleberedskabet
skal være en hjælp til dig som ansat i Odder Kommune, og
håbet er, at det kan bruges som en støtte til medarbejdere i kommunen. Formålet er således endvidere, at vi har
en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager
om bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle
overgreb og vold mod børn.

1.1 Definition af væsentlige begreber
I handleberedskabet bruges forskellige begreber. De defineres her for at sikre klarhed.

Du kan blive mødt af forældre, som er bekymrede eller
har en egentlig mistanke om, at deres barn har været
udsat for overgreb. Generelt skal du vejlede disse forældre
om, hvor de kan henvende sig (f.eks. praktiserende læge)
for, at de derigennem kan få deres bekymring be- eller
afkræftet.

Krænkeren er den person, der har begået et fysisk overgreb mod barnet eller den unge. Krænkeren kan være
såvel voksne som andre børn, familiemedlemmer som
ikke-familiemedlemmer. Uanset hvem krænkeren er, skal
en hændelse håndteres efter dette handleberedskab. Der
er lidt forskellige handleforløb alt efter, hvem krænkeren
er, og det vil fremgå løbende.

Hvis du selv som medarbejder står med en mistanke eller
med viden om, at et barn har været udsat for et seksuelt
overgreb eller vold, så er det vigtigt, at du straks deler
denne mistanke eller viden med din nærmeste leder. Hvis
du mener, at der bør ske en underretning til Børne- og
Familiecentret (BFC), så er det også vigtigt, at du sikrer
dig, at dette sker.
En papirkopi af dette handleberedskab skal være tilgængeligt på alle institutioner i kommunen og være bekendt
for alle medarbejdere.

Et fysisk overgreb skal i dette handleberedskab forstås
som enten et seksuelt overgreb eller vold mod et barn
eller en ung.
En hændelse bruges som synonym for et fysisk overgreb.

1.2 Ansvar, gyldighedsområde og ajourføring
Det er direktøren for Børn og Unge, som er ansvarlig for
dette handleberedskab.
Det påhviler til gengæld de enkelte ledere det ansvar, at
handleberedskabet er kendt af medarbejderne og er tilgængeligt for dem. Når handleberedskabet har været i
brug, er det vigtigt, at der efterfølgende afsættes tid til at
evaluere processen og overveje, om der er elementer, der
bør ændres.

En hændelse
bruges som
synonym for et
fysisk overgreb
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De enkelte institutionsledere er endvidere ansvarlige for
handleplanens respektive delplaner, herunder også opdaterede kontaktinformationer for medarbejdere, forældre
m.v.
Handleberedskabet er gældende for alle ansatte i Odder
Kommunes dagpleje, vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidsklubber samt for øvrige ansatte i kommunen, der har
eller kommer i kontakt med børn og unge. Store dele af
handleberedskabet vil være mest relevant for ansatte, der
i det daglige arbejder med børn og unge, men alle ansatte
i Odder Kommune har et ansvar og skal reagere, hvis de
bliver bekendt med et potentielt fysisk overgreb mod børn.
Således er dette handleberedskab også relevant for eksempelvis hjemmehjælpere eller ansatte i den kommunale
tandpleje.
Handleberedskabet holdes ajour af direktøren for Børn og
Unge og revideres eksempelvis når:
▪ Lovgivningen ændres eller på anden måde stiller krav
om det
▪ Der er indikationer på, at risikoen for et overgreb forandrer sig væsentligt
▪ Erfaringer fra hændelser, øvelser eller risiko- og sårbarhedsanalyse tilsiger det
▪ Ændring af forvaltningens organisation, personalesammensætning eller ansvarsområder

”

En leder af et opholdssted
fortæller om en 10-årig
dreng, der havde været udsat for seksuelle overgreb
i sin opvækst: På et tidspunkt, hvor vi sad og snakkede om overgrebene,
så sagde jeg: ”Det må godt

nok være svært at have levet
i sådan et hjem”. ”Nej, jeg
troede jo det var sådan, det
var”, svarede drengen. Han
satte ikke spørgsmålstegn
ved, om det var rigtigt eller
forkert, det var sådan, det
var. Det var hans vilkår.
SISO (2007b)

Handleberedskabet skal som minimum revideres én gang
i hver kommunal valgperiode sammenfaldende med revision af kommunens samlede beredskabsplan.
Eventuelle ændringer og tilføjelser til delplanen indsendes
til direktøren for Børn og Unge, der vil sikre, at en ajourføring finder sted.

Dette handleberedskab er senest blevet ajourført januar
2013.
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2. Risikofaktorer og symptomer på fysiske overgreb

Der eksisterer ikke nogen udtømmende liste for hverken
risikofaktorer eller symptomer på fysiske overgreb. Der
er imidlertid visse, der går igen og derfor er relevante at
være opmærksom på.
Generelt gælder det, at hvis et barns eller en ung persons
adfærd er anderledes end, hvad man normalt kan forvente
af et barn eller en ung i den pågældende alder, er der
grund til at skærpe opmærksomheden. Desuden er det
et faresignal, hvis et barn eller en ung person pludselig
ændrer adfærd i negativ retning, holder op med at lege
eller isolerer sig fra kammerater.

2.1 Risikofaktorer
Erfaring viser, at fysiske overgreb mod børn og unge især
finder sted i visse risikogrupper. Dog er det afgørende at
understrege, at fysiske overgreb sagtens kan ske for børn
og unge, selv om de ikke befinder sig i en risikogruppe.
Ligeledes kan fysiske overgreb have fundet sted, selv om
børn eller unge ikke udviser de nedenstående symptomer.
Det er imidlertid relevant at være opmærksom på, hvornår
især fysiske overgreb finder sted. Nedenstående liste beskriver kendte risikogrupper. Generelt gælder det, at især
udsatte børn og unge har en særlig risiko for at blive
udsat for overgreb.

▪ Børn er særligt udsatte, hvis de vokser op med forældre, der selv er blevet krænket som børn
▪ Børn og unge er særligt udsatte, når de f.eks. vokser op under ustabile familieforhold, når de oplever vold i hjemmet eller er
anbragt uden for hjemmet
▪ Det samme gælder børn og unge, der har dårlig kontakt til deres forældre, bliver mobbet eller føler sig ensomme
▪ Børn og unge, der oplever flere skoleskift, kan være særligt udsatte, fordi de måske har svært ved at skaffe sig nye venner
og skabe gode relationer til voksne
▪ Børn og unge, der oplever sygdom eller død i familien, kan have større risiko for at blive udsat for overgreb, fordi deres behov for omsorg ikke dækkes
▪ Også børn og unge med handicap kan være særligt udsatte for overgreb. De har ofte brug for hjælp til personlig pleje og
hygiejne, og grænserne for det, som de fleste vil opleve som intimsfæren, kan let blive overskredet

For nogle børn og unges vedkommende kan
spiseforstyrrelser enten i form af spisevægring (anoreksi) eller overspisning
(bulimi) have baggrund i seksuelle overgreb.
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2.2 Symptomer / mulige tegn på fysiske overgreb
Børn og unge har forskellige måder at reagere på ved
fysiske overgreb. Der er imidlertid nogle symptomer, der
går igen, og som derfor især skal få dine alarmklokker til
at ringe.
Dog skal det understreges, at børn og unge kan reagere
meget forskelligt på fysiske overgreb, hvorfor de kan udvise helt andre symptomer. På samme måde kan et barn
eller en ung person sagtens udvise symptomer af en helt
anden årsag.
Her oplistes kendte og typiske symptomer på, at et fysisk
overgreb kan have fundet sted.

Adfærd

Tegn

Ændring af adfærd

Når der sker markante ændringer i barnets eller den
unges adfærd

Seksualiseret adfærd

Nogle børn og unge viser en seksualiseret adfærd, som
ikke svarer til deres alder og modenhed

Sociale og følelsesmæssige vanskeligheder

Eksempelvis kan et barn eller en ung person virke angst
eller skræmt, være ukoncentreret, holde sig for sig selv,
klæbe til de voksne eller omvendt tage afstand fra dem

Angstreaktioner

F.eks. umotiveret gråd

Modvilje mod at være
sammen med en bestemt person

Afhængigt af barnets eller den unges alder og relation
til en eventuel krænker vil barnet eller den unge måske
protestere imod at skulle være sammen med eller alene
med en bestemt person

Søvnløshed / mareridt

Alle kan være bange for mørke og have nætter, hvor de
ikke kan sove, men søvnløshed kan være et tegn, hvis
det bliver et mønster eller optræder samtidig med andre
signaler

Fysiske symptomer

F.eks. unaturlig rødmen, mærker / irritation / blødninger
ved kønsorganer, munden eller endetarmsåbning, ubehag ved toiletbesøg, ufrivillig vandladning eller afføring,
underlivssmerter, ”uforklarlig” mavepine eller hovedpine

Tristhed / depression og
selvdestruktiv adfærd

Fysiske overgreb kan føre til stor ensomhed, hvilket kan
give depressive reaktioner, hvor barnet eller den unge
lukker af for omverdenen og er ked af det
Selvdestruktiv adfærd kan eksempelvis være selvmordstanker eller skære i sig selv med kniv

Aggressivitet

F.eks. uforklarlige raserianfald, fysiske angreb på andre
børn / unge / voksne. Nogle reagerer også ved hyperaktivitet, hvor der er aktivitet i et meget højt tempo

Regression

Dette ses typisk hos mindre børn, hvor de går tilbage
i udvikling eksempelvis ved at tisse i sengen, have afføring i bukserne, taler med (over)barnlig sætning, går i
baglås i kendte situationer

Manglende selvværd

At barnet eller den unge synes dårligt om sig selv og
ikke tror på sig selv. Det kan komme til udtryk ved passivitet og hjælpeløshed

Spiseforstyrrelse

At barnet eller den unge sulter sig (anoreksi) eller spiser
overdrevent (bulimi)

Vedholdende tavshed

Barnet eller den unge kan have fået trusler om repressalier af deres krænker, hvis de afslører overgrebet. Det
kan derfor opleves som farligt at afsløre overgrebet,
hvorved barnet eller den unge tvinges til tavshed og
hemmeligholdelse

Reaktion som ved
omsorgssvigt

Psykisk: Mistrivsel der fører til, at barnet eller den unge
bliver indadvendt, stille eller isolerer sig. Modsat kan de
også blive udadvendte, aggressive og styrende
Fysisk: Børn og unge kan også have fysiske tegn på
omsorgssvigt i form af manglende renlighed eller blå
mærker
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3. Ting du skal vide

Når der opstår bekymring, mistanke eller konkret viden
om et fysisk overgreb mod et barn eller en ung, træder
nogle rent formelle regler i kraft. Som medarbejder er det
vigtigt, at du er klar over, hvilke pligter du er omfattet af.
De beskrives i det følgende.
3.1 Tavshedspligt og underretningspligt
Som ansat i Odder Kommune er du underlagt både tavshedspligt og underretningspligt. Du har med andre ord
pligt til at leve op til disse to begreber. Det er derfor vigtigt
at være opmærksom på, hvad det indebærer. Dette uddybes i det følgende.
Tavshedspligt betyder som udgangspunkt, at en sag ikke
må diskuteres uden for personalegruppen. Tavshedspligt
er reguleret i Forvaltningsloven og gælder for alle ansatte
i den offentlige forvaltning. Det betyder mere konkret, at
man som ansat er forpligtet til at sikre, at fortrolige oplysninger, som man har fået kendskab til via sit arbejde, ikke
videregives til uvedkommende. Manglende overholdelse af
tavshedspligten kan straffes, og en leder er forpligtet til at
reagere tjenstligt, hvis en medarbejder ikke overholder sin
tavshedspligt.
Som offentligt ansat er du ligeledes omfattet af underretningspligten. Underretningspligt er reguleret i Lov om
Social Service og betyder, at man som ansat har pligt til at
lave en underretning, hvis man får kendskab til, at et barn
eller en ung har brug for hjælp fra de sociale myndigheder,
eksempelvis hvis barnet eller den unge har været udsat
for et fysisk overgreb.
Tavshedspligten og underretningspligten kan umiddelbart
synes modsigende. Det gælder, at underretningspligten
tilsidesætter tavshedspligten – dvs. hvis du bliver opmærksom på forhold om fysiske overgreb, er du forpligtet
til at lave en underretning. Herefter gælder tavshedspligten fortsat.
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Som ansat i Odder
Kommune er du
underlagt både
tavshedspligt og
underretningspligt
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3.2 Orientering af forældre eller ej?
I forhold til orientering af forældre i en sag skal der sondres mellem to tilfælde. I det første tilfælde er den formodede krænker ikke en af forældrene. I dette tilfælde skal
forældrene underrettes om sagen. I det andet tilfælde er
den formodede krænker en eller begge forældre. I dette
tilfælde er det afgørende, at forældrene ikke underrettes.
Dette er for at sikre, at forældrene ikke påvirker barnet /
den unge i forhold til sagens videre forløb. Dvs.
▪ Den formodede krænker er ikke en eller begge forældre:
Forældrene skal orienteres
▪ Den formodede krænker er en eller begge forældre:
Forældrene må ikke orienteres
3.3 Kontakt til BFC
Som både leder og medarbejder i kommunen har du mulighed for at rette henvendelse til BFC, hvor det til enhver
tid er muligt at drøfte en bekymringssag med rette medarbejder. Her er det afgørende, at det gøres i anonymiseret form.
Hvis man som leder gøres opmærksom på en sag, hvor
det er nødvendigt med en underretning, er det lederen, der
foretager denne underretning til BFC.
Endelig skal der gøres opmærksom på, at hvis en mistanke retter sig mod en af kommunens ansatte, herunder
såvel medarbejdere som ledere, skal der rettes henvendelse til direktøren for Børn og Unge, som herefter indkalder
krisestaben.

3.4 Anonymitet og samtykkebehov
I princippet er de involverede parter i en sag anonyme,
indtil det besluttes, at der er en sag, der skal handles på.
Dvs. indtil da må sagen kun drøftes i anonymiseret form.
Dette gælder også i forhold til drøftelser med BFC.
Skal parter ud over BFC og krisestaben orienteres om
sagen, kræver dette samtykke fra forældre. Dette gælder
eksempelvis, når en klasselærer eller pædagoger skal orienteres om en sag, de ikke er bekendt med, for dermed
bedre at kunne støtte barnet.
3.5 Skriftlighed
I sager omkring fysiske overgreb mod børn er det en stor
styrke, når skriftligheden er i orden. Ofte viser sager sig
ikke at have noget på sig, men i enkelte tilfælde udvikler
en sag sig til at handle om et faktisk fysisk overgreb. Her
er det en stor fordel, at så meget som muligt i sagens forløb er dokumenteret. Skriftlighed er derfor vigtigt at huske
løbende under en sag.

”

En 11-årig pige, som har
været udsat for seksuelle
befølinger og vold fra sin far
gennem flere år, fortæller
til sin psykolog: ”Jeg husker

ikke, hvordan jeg er blevet til
den, jeg er. Jeg føler mig ind
imellem tom indeni, som om
jeg ikke er noget værd. Jeg
føler, at jeg skal gøre noget
for andre for, at de gider at
være sammen med mig –
jeg er ikke god nok i mig
selv.”
SISO
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4. Bekymring, mistanke eller konkret viden
om fysiske overgreb
Der sondres mellem tre typer af sager;

1) bekymring, 2) mistanke og 3) konkret viden.
En bekymring er den mildeste form, mens konkret viden
er den hårdeste form. Der skal reageres forskelligt alt efter, hvor sikker man er i sin sag, hvorfor de tre typer her
gennemgås efterfulgt af en beskrivelse af, hvordan man
skal handle på dem. Først præsenteres de tre typer kort
i nedenstående tabel.

Bekymring

Mistanke

Konkret viden

Beskrivelse

En bekymring skal forstås som en
diffus oplevelse af, at noget er galt

En mistanke er stærkere end en
bekymring og kan baseres på eksempelvis observation af barnet, indirekte
udsagn fra barnet eller direkte udsagn fra barnet om en hændelse

Konkret viden er, når du ved, at en
hændelse har fundet sted. Dette kan
bygge på eksempelvis vidners forklaring, fund ved lægeundersøgelse
eller en tilståelse

Handling

Du skal observere barnet og dets
omgivelser med henblik på at analysere bekymringen. Du skal drøfte din
bekymring med din nærmeste leder

Du skal formulere mistanken skriftligt og kontakte din nærmeste leder.
Barnets beskyttelsesbehov skal
overvejes og drøftes

Du skal formulere din viden skriftligt
og kontakte din nærmeste leder, der
videre skal underrette rette vedkommende

Tabel 2: Bekymring, mistanke eller konkret viden om en hændelse
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4.1 Bekymring – faglig observation
En bekymring er en diffus oplevelse af, at noget er galt
med et barn eller i dets familie. Der er en række tegn, som
kan signalere, at der er grund til bekymring. Når der er
tale om en bekymring, har du ikke nogen konkret viden
om, at en hændelse har fundet sted. Her er heller ikke tale
om bestyrket mistanke, men du har en fornemmelse af, at
noget af galt.

Disse bekymringssager bør du drøfte med din leder og
den tilknyttede psykolog samt evt. andre faggrupper i
BFC. Du må kun diskutere sagen i anonymiseret form.

Bekymringen alene bør i første omgang føre til skærpet
observation af barnet i en periode og evt. samtale og vejledning af forældrene (med mindre bekymringen går på,
at det er forældrene, som begår overgreb mod barnet).
Vejledning af forældrene kan f.eks. bestå i at foreslå at få
barnet undersøgt ved læge eller sundhedsplejerske.

4.1.2 Tjekliste ved bekymringssager
Når du som medarbejder i Odder Kommune står med en
bekymring for et barn, er det vigtigt, at du ikke tilsidesætter denne bekymring. Du skal tage din bekymring alvorligt,
og den skal af- eller bekræftes via yderligere observation
og drøftelse.

4.1.1 Skriftlighed
Af hensyn til en kvalificeret og faglig konsultation og det
fremtidige arbejde samt retssikkerheden skal du her og
fremadrettet i en sag overveje behovet for skriftlighed.

O dd e r K ommu n e s ha n dl e b e r e dskab i forhold til sag e r om f y sisk e ov e rgr e b mod b ø r n

Hvis du som medarbejder bliver kontaktet af bekymrede forældre,
skal du orientere og vejlede dem – men du skal også være bevidst
om dit eget ansvar og i sidste ende din underretningspligt.

Tjekliste ved bekymringssager
▪ Drøft dine observationer med dine kollegaer og
evt. leder. (Hvis du er ansat i dagplejen, så skal
du kontakte dagplejepædagogen, som kontakter lederen for dagplejen)
▪ Drøft evt. dine bekymringer med forældrene
(med mindre bekymringen går på, at det er forældrene, som begår overgreb)
▪ Analyser din nye viden
▪ Giver analysen dig stadig grund til bekymring,
så iværksæt yderligere observation på barnet/
den unge - sæt tidsfrist på observationen
▪ Saml op på dine nye observationer, drøft med
kollegaer og evt. leder samt andre faggrupper i
BFC i anonymiseret form
▪ Er der nu mistanke om overgreb – kontakt
nærmeste leder
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4.2 Mistanke og konkret viden
Handlingsplanen ved en mistanke og ved konkret viden er
meget ens. Derfor slås de to sammen i det følgende.
Mistanke forstås som mere end blot en bekymring. Mistanken kan formuleres f.eks. på baggrund af en tidsobservation af barnet, barnets adfærd, barnets eget udsagn
om hændelser, der har fundet sted eller viden, man har
erhvervet sig på anden vis.
Konkret viden om, at et barn har været udsat for et fysisk overgreb begået af en eller flere personer, kan ligeledes opnås på flere måder. Den konkrete viden kan f.eks.
komme fra direkte udsagn fra barnet, udtalelser fra vidner
eller en tilståelse fra krænkeren. Her er der med andre
ord mere viden end blot mistanke om, at en hændelse har
fundet sted.

TJEKLISTE

for ansatte
(ikke-ledere)

Tjekliste ved mistanke eller konkret
viden for ansatte (ikke-ledere):
▪ Orienter din leder (dagplejere orienterer

for ledere

Det er dog vigtigt, at du er opmærksom på, at du som
medarbejder i henhold til lovgivningen har et personligt
ansvar. Det betyder, at hvis du har mistanke eller viden
om, at et barn udsættes for overgreb, da skal du sikre
dig, at din mistanke eller viden videregives til relevante
myndighedspersoner i BFC – også selv om din leder ikke
mener, at der er grund til det.
Der er en tjekliste for ansatte (ikke-ledere) og for ledere.
De præsenteres herunder.

Tjekliste ved mistanke eller konkret viden for ledere:
▪ Tag dig tid til at tænke og vurdere tyngden af den viden,
du har fået

dagplejepædagogen).
Underretningspligten må ikke tilsidesættes, selv om
der allerede er et samarbejde i gang
omkring et barn. Underretningspligten
opfylder du ved at videregive oplysningerne til din nærmeste leder
OBS: Såfremt din mistanke eller viden
retter sig mod en af forældrene, må du
ikke drøfte sagen med forældrene

▪ Mulighed for at drøfte bekymringssag med BFC i ano-

▪ Hvis din leder vælger ikke at underrette

▪ Tavshedspligt: Bemærk at reglerne om tavshedspligt må

BFC eller direktøren for Børn og Unge,
skal du ifølge lovgivningen selv gøre det.
Hvis der efter en underretning alligevel
ikke foretages undersøgelse eller foranstaltninger, så har du mulighed for at
kontakte Ankestyrelsen, som har beføjelser til at undersøge sagen og evt.
gribe ind

▪ Hold fokus på barnet
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TJEKLISTE

4.2.1 Tjekliste ved mistanke eller konkret viden
Hvis du som medarbejder i Odder Kommune står med en
mistanke eller konkret viden om, at et barn har været
udsat for fysiske overgreb, skal du underrette din nærmeste leder herom. Det er herefter lederen, der foretager
en vurdering af oplysningerne og herefter tager de nødvendige tiltag.

nymiseret form. I princippet er de involverede parter
anonyme, indtil det besluttes, at der er en sag, der skal
handles på

▪ Håndtering af sagen internt i institutionen/skolen/klubben

▪ Underretningspligt: Indtræder altid ved mistanke eller viden om fysiske overgreb
vige for reglerne om underretningspligt, men at din tavshedspligt stadig gælder

▪ Behov for akut indgriben: Kun ved konkret viden om
overgreb eller aktuel og overhængende risiko for nye
angreb. Her med telefonisk kontakt til BFC. Udenfor kontortid kontaktes Østjyllands Politi, som kontakter den
sociale døgnvagt i Aarhus. (Odder Kommune har en aftale med Den Sociale Døgnvagt om, at denne handler
på kommunens vegne uden for normal åbningstid. Relevante personer i BFC kan også nås via denne ordning).
Efterfølgende laves en skriftlig underretning
▪ Institutionen orienterer forældrene (såfremt mistanken
ikke retter sig mod en eller begge forældre). Forældrene
skal senest samtidig med BFC have en mundtlig og personlig orientering, herunder en kopi af underretningen
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4.3 Handlinger
Alt efter hvem der formodes at være krænker, er der forskellige handlinger, der skal igangsættes, og retningslinier,
der skal huskes. I det følgende gøres opmærksom på specielle retningslinier for fire situationer, hvor den formodede
krænker er:

A
Hvis den formodede krænker er en eller begge forældre:

▪ Skriftlig underretning til BFC som behandler og kvitterer for
underretningen

▪ Husk at du i dette tilfælde ikke må orientere forældrene om
mistanken / underretningen

▪ BFC vurderer sagen, herunder behovet for politianmeldelse

a) en eller begge forældre
b) en ansat
c) et andet barn i institutionen / skolen / klubben
d) en anden / andre personer end de netop nævnte

B
Hvis den formodede krænker er en ansat:

▪ Orienter lederen for din institution (hvis lederen selv er den
▪
▪
▪
▪

mistænkte, rettes henvendelsen til direktøren for Børn og
Unge)
Leder orienterer direktøren for Børn og Unge om sagen
Skriftlig underretning til BFC og forældrene vedr. det
konkrete barn
Forældrene skal senest samtidig med BFC have en mundtlig
og personlig orientering, herunder kopi af underretningen
Direktøren for Børn og Unge indkalder krisestaben, herunder
tilsikrer koordination med politiet.

C
Hvis den formodede krænker er et andet barn i institutionen / skolen / klubben:

▪ Skriftlig underretning til BFC om begge børn
▪ Leder orienterer direktøren for Børn og Unge om sagen
▪ Institutionen orienterer forældrene. Forældrene skal senest samtidig
med BFC have en mundtlig og personlig orientering, herunder en
skriftlig kopi af underretningen
▪ Information til forældre vedr. deres mulighed for anmeldelse til politiet (BFC vurderer samtidig, hvorvidt BFC vil foretage politianmeldelse)
▪ BFC tager kontakt til forældrene
▪ Direktøren for Børn og Unge indkalder om nødvendigt krisestaben

D
Hvis den formodede krænker er en anden person end de netop nævnte:

▪ Skriftlig underretning til BFC
▪ Institutionen orienterer forældrene. Forældrene skal senest
samtidig med BFC have en mundtlig og personlig orientering,
herunder skriftlig kopi af underretningen
▪ Information til forældre vedr. deres mulighed for anmeldelse
til politiet (BFC vurderer samtidig, hvorvidt BFC vil foretage
politianmeldelse)
▪ BFC tager kontakt til forældrene
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5. Gode huskeregler til medarbejdere og ledere

I en travl hverdag, hvor man skal have fokus på mange andre ting, kan
det virke voldsomt at skulle have denne handleplan i baghovedet. Det
er ikke desto mindre vigtigt at have. I den travle hverdag kan du især
have følgende gode huskeregler i baghovedet, og hvis der opstår en
egentlig sag, kan dette handleberedskab findes frem og følges nøjere.

5.1 ”Medarbejderens 5 bud”
Som ansat (ikke-leder) kan du især huske på følgende fem
væsentlige punkter i forhold til en bekymring, mistanke eller konkret viden om fysiske overgreb. Du skal:
▪ orientere din leder
▪ sikre dig, at der sker underretning jf. din
underretningspligt
▪ overholde din tavshedspligt
▪ bevare fokus på barnets omsorg
▪ huske at bede om støtte og supervision i forhold til din
egen reaktion – husk at der er et kriseberedskab

5.2 ”Lederens 10 bud”
Som leder kan du især huske på følgende 10 væsentlige
punkter i forhold til en bekymring, mistanke eller konkret
viden om fysiske overgreb. Du skal:
▪ sikre dig, at der sker underretning, og at der er skriftlighed omkring sagen
▪ orientere direktøren for Børn og Unge, hvis det er en
kommunal ansat, som mistænkes
▪ orientere personalet, men overvej om al personale skal
orienteres, hvornår og hvordan
▪ overholde din tavshedspligt
▪ som leder deltage i samtaler med forældre, hvis der er
sket / skal ske underretning
▪ sørge for støtte og supervision til dine medarbejdere og
dig selv
▪ huske medarbejdernes velfærd
▪ sikre dig, at der sker erfaringsopsamling
▪ få lukket sagen ordentligt
▪ gennemgå handleberedskabet årligt med dine medarbejdere

”

En 14-årig pige, som har været udsat for seksuelle overgreb af sin far gennem flere år, fortæller til sin psykolog: ”Når min far kom ind om natten, følte jeg, at jeg svævede oppe under loftet og så min krop oppefra.

Det var ligesom om mit hoved blev adskilt fra min krop.” Pigens psykolog fortæller, at pigen i dag stadig
kobler hovedet fra kroppen, når hun oplever noget følelsesmæssigt ubehageligt.
SISO
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5.3 Uddybende overvejelser for lederens opgave
Som leder vil der opstå en række overvejelser i en situation, hvor der er enten bekymring, mistanke eller konkret
viden om et fysisk overgreb mod et barn. I det følgende
gives nogle pejlemærker og overvejelser, der vil være relevante at gøre sig i situationen.
Helt overordnet er det afgørende, at du sikrer den nødvendige skriftlighed. Dette skal gøres fra start og ligeledes løbende i sagen. Derudover er det afgørende, at indtil
andet besluttes, så er det internt udelukkende lederen
samt implicerede medarbejdere, der har viden om sagen.
I aftaler det, der er nødvendigt at gøre i forhold til den
beslutning, der er truffet i aftalen med direktøren for Børn
og Unge eller i krisestaben.
Dvs. følgende pejlemærker:
▪ Sikre den nødvendige skriftlighed
▪ Kun leder og implicerede medarbejdere har viden om
sagen indtil andet besluttes
▪ Handle efter beslutning truffet af direktøren for Børn og
Unge eller krisestaben

Hvad der kan være nødvendigt at gøre i situationen jf.
aftale med direktøren for Børn og Unge eller krisestaben:
▪ Skal der træffes aftaler om særlig kontakt til barnets /
den unge persons forældre?
▪ Skal barnets / den unge persons pædagog / klasselærer informeres for at kunne være særlig opmærksom
på barnet? Dette kræver samtykke fra forældrene
▪ Skal hele personalet orienteres? Dette kan være med
det formål, at alle således kan være særligt opmærksomme i forhold til barnets / den unges adfærd. Dette
kræver samtykke fra forældrene
▪ En orientering kan f.eks. indeholde
* Den enkelte medarbejders rolle, og hvad man som
medarbejder skal gøre med den viden, man nu har
fået
* Oplysning om personalets tavshedspligt og omfanget
af denne
* Oplysning om, hvad det næste skridt vil være
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5.3 Uddybende overvejelser for lederens opgave (fortsat)

I forhold til personalet
I forhold til personalet er der nogle ting, der er væsentlige at overveje. For det første er det vigtigt at holde øje
med, om hændelsen er for vanskelig at rumme for enkelte medarbejdere, som derfor kan have brug for en samtale.
Helt konkret skal det sikres, hvis ansatte bliver særligt berørt, at hver enkelt kommer godt hjem og ikke er alene,
eller at de har nogen at ringe til / blive ringet op af. I situationer, hvor en intern medarbejder er involveret i sagen,
drøftes det i krisestaben, om der skal afholdes personalemøde, og det aftales, om der skal være deltagelse fra BFC.
Endvidere skal det overvejes, om der er behov for at tilbyde krisehjælp til personalet.

I forhold til barnet
I forhold til barnet / den unge er det væsentligt, at der hele tiden holdes fokus på barnet. Det er endvidere vigtigt,
at de voksne ikke afhører barnet / den unge, da dette er afgørende for sagens efterforskning og for sikring af
bevismateriale. Der skal dog hele tiden være en voksen til rådighed, som er lyttende, omsorgsfuld og har kendskab
til, hvad barnet skal igennem. Det er vigtigt, at samtaler med barnet / den unge tilpasses vedkommendes udvikling,
og det skal ske med et passende sprogbrug i forhold til den konkrete oplevelse.

Vedr. sager hvor en medarbejder er mistænkt
I de tilfælde, hvor en sag involverer en medarbejder, skal medarbejderen naturligvis informeres om anklagen samt
konsekvenserne heraf. Endvidere skal medarbejderen vejledes i muligheder for at få hjælp. Her kan eksempelvis
nævnes henvisning til vedkommendes faglige organisation og henvisning til psykologhjælp. Desuden skal det
sikres, at medarbejderen ikke er alene, men får hjælp fra en 3. person, samt at medarbejderen løbende får information om sagens udvikling og kendskab til, hvordan der informeres til de øvrige parter. Normalt vil der ske det, at
medarbejderen fritages for tjeneste. I så fald skal der ske inddragelse af nøgler m.m. til institutionen for at sikre,
at eventuelle spor, beviser og lignende ikke fjernes.
I forhold til forældregruppen vurderes det i samarbejde med direktøren for Børn og Unge, om der skal holdes et
forældremøde. Direktøren deltager i dette møde sammen med institutionslederen og bistås af BFC. I forhold til
skole-/institutionsbestyrelsen giver lederen en anonymiseret orientering til formanden om sagen, hvis der er tale
om begrundet mistanke.

Som leder skal du ikke
▪ Sætte en undersøgelse i gang af nogen art
▪ Kontakte andre end BFC og direktøren for Børn og Unge
▪ Tage stilling til, om en mistænkt ansat skal fritages fra sin stilling
▪ Tale med pressen; al henvendelse fra pressen henvises til
direktøren for Børn og Unge eller den udpegede talsmand
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6. Væsentlige retningslinjer

I forbindelse med disse sager om bekymring, mistanke eller konkret viden om fysiske overgreb, er der nogle retningslinjer, ud over det allerede gennemgåede, der er gode
at kende. De præsenteres i det følgende.
6.1 Underretning
Når der skal laves en skriftlig underretning til BFC, gælder
der nogle retningslinjer. Det er altid lederen, der foretager
underretninger til BFC. En underretning indeholder faktuelle oplysninger og intet andet. Dvs. at du i en underretning udelukkende skal beskrive din mistanke / din viden,
men at du ikke skal vurdere eller tolke noget på disse
faktuelle oplysninger.
En skriftlig underretning er i sagens natur skriftlig. Den
skal indeholde følgende:
▪ Barnets navn og cpr. nummer
▪ Øvrige relevante, faktuelle oplysninger om barnets
forhold
▪ Baggrund for underretningen: Oplysninger om tid, sted,
kildeangivelse, handlingsgrundlag etc. Gør dette så
detaljeret som muligt
▪ Barnets udvikling generelt: Fagligt, socialt og personligt
▪ Samarbejde med forældrene
▪ Barnets egne udsagn, hvis barnet har fortalt om
overgreb
▪ Barnets trivsel, bekymringsadfærd
▪ Eventuelt andet med relevans for sagen
6.2 Sager startet af andre end kommunen
I visse tilfælde kan en sag være startet af andre end kommunen. Dette sker f.eks., hvis forældre til et barn i en daginstitution vælger at lave en direkte politianmeldelse af
en af kommunens medarbejdere uden først at informere
kommunen. Et andet eksempel kan være store børn eller
unge, som selv henvender sig til politi eller andre myndigheder uden for kommunen og beretter om misbrug. Politiet kan også selv have foretaget efterforskning uden, at
det har været på opfordring af kommunen, eksempelvis
af børneporno på internettet, og på den måde finder frem
til en nuværende eller tidligere ansat, som arbejder med
børn og unge.

Det er vigtigt, at kommunen også har et beredskab til
sådanne sager.
Som udgangspunkt er fremgangsmåden, at direktøren for
Børn og Unge orienteres, og denne vurderer, om krisestaben skal indkaldes. Hvis sidstnævnte er tilfældet, gøres
dette.
6.3 Håndtering af større sager med medieinteresse
Som udgangspunkt er sager om fysiske overgreb mod
børn eller unge meget omkostningsfulde for de involverede parter, og kendskab til sådanne sager skal ikke være
større end absolut nødvendigt.
Der kan dog være sager, hvor medierne af forskellige årsager kan have en interesse. Når det skønnes at være
tilfældet, underrettes direktøren for Børn og Unge. Det er
direktøren, der står for håndtering af medieinteressen.

I visse tilfælde
kan en sag være
startet af andre
end kommunen
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7. Krisestaben

Krisestaben eksisterer, men den er kun aktiv, når sager
nødvendiggør det. Det er direktøren for Børn og Unge,
der afgør, om en given sag nødvendiggør, at krisestaben
aktiveres. Det er ligeledes direktøren for Børn og Unge,
der vurderer behovet for at informere den øvrige direktion
samt borgmesteren.

7.1 Dagsorden for krisestabens første møde
Her følger et forslag til dagsorden for krisestabens første møde i en sag:
1. Deltagere og referent
2. Situationen opridses

Krisestaben består af følgende medlemmer:
▪ Direktøren for Børn og Unge
▪ Personalechef (hvis en ansat er involveret)
▪ Informationschef
▪ Den pågældende institutionsleder / eventuelt
underretter
▪ Leder af BFC
▪ Jurist
▪ Ad hoc medlemmer kan involveres, hvis den
enkelte sag nødvendiggør det
Krisestaben har til opgave at vurdere sagen og den hændelse, sagen drejer sig om. Derudover er det krisestabens
opgave at koordinere og håndtere indsatsen i forhold til
de berørte. Det kan være relevant at overveje, hvilken indsats, der er behov for i forhold til grupperne:
▪ Børn
▪ Forældre
▪ Personale (både eventuelt mistænkt og det
øvrige personale)
▪ Bestyrelse på skolen / institutionen / klubben
▪ Politikere
▪ Medier
▪ Andre involverede
▪ Politi

3. Opgaver
4. Udpegning af kriseleder, stabschef og presseansvarlig, evt. udpegning af talsmand
5. Fastlæggelse af behovet for organisation
(daglig organisation, skeletbemanding etc.
Evt. behov for krisesekretariat jf. kommunens overordnede beredskabsplan)
6. Bemanding (afgivelse og omfordeling af
personale hvis nødvendigt)
7. Identifikation af relevante samarbejdspartnere, herunder både interne og eksterne.
Ansvar for kontakten til disse uddelegeres
8. Koordinere med politiet, hvis politiet er
involveret
9. Tiltag over for de direkte berørte (børn,
forældre, mistænkt, personale etc.)
10. Orientering (forældre, børn, mistænkt, personale, bestyrelse, fagforening, politikere)
11. Særlige procedurer
a. Modtagelse og fordeling af informationer
(evt. omdirigering af mails til krisestabens
medlemmer, oprettelse af krise-mailboks)
b. Log
c. Iværksættelse af rapportering fra decentrale enheder
12. Evt. status vedr. tværgående stabe og
andre krisestyringsfora
13. Krisekommunikation, herunder etablering
af call-center, opdatering af kommunens
hjemmeside og eventuelt institutioners
hjemmeside, talsmand
14. Erfaringsopsamling
15. Eventuelt
16. Opsummering af væsentlige beslutninger
17. Næste møde
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