Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod
børn
Sagsnummer 15/25331
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Vi

Vigtige telefonnummer:
Familierådgivningen:
- Bed om akutvagten

74 34 10 54

Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde den sociale
døgnvagt.
Børn og ungechef Nord:
Børn og ungechef Syd:
Børn og ungechef Vest:

Thomas Andersen
Rasmus Andreassen
Henning Riistofte

74 34 10 02 / 21 57 34 48
74 34 10 21 / 26 71 59 63
74 34 10 25 / 23 84 74 17

Der udover henvises til Socialstyrelsens hjemmeside
https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb
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Haderslev Kommunes beredskabsplan ved overgreb
mod børn.

Beredskabsplanen skal sikre, at alle ansatte, som arbejder direkte med børn
og unge, kender og anvender Haderslev Kommunes beredskab ved vold og
seksuelle overgreb. Hele serviceområdet skal have samme viden og
retningslinjer, så der hurtigt bliver handlet på situationer, hvor der er
mistanke eller viden om seksuelle og/eller voldelige overgreb mod børn.
”Vi ser det enkelte barn, vi samarbejder tværfagligt og vi handler på vore
bekymringer.”

Tegn og signaler
Det er vigtigt med tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb. Jo tidligere
det opdages, at et barn er udsat for et overgreb, jo bedre er prognosen for
at barnet ikke får svære traumer og senfølger af disse hændelser ifølge
forskning.
Det findes ingen facitliste for tegn og signaler på vold og seksuelle
overgreb. Børn har forskellige måder at reagere på. Ændrer et barn
pludselig adfærd psykisk eller socialt, kan det skyldes, at der er sket noget
voldsomt i barnets liv. Det kan være et signal om vold og seksuelle
overgreb, men det kan også være et signal om andre former for mistrivsel.
Vold og seksuelle overgreb kan forekomme i alle samfundslag og i alle
familier.
Følgende tegn og signaler kan forekomme i forbindelse med vold og seksuelle
overgreb:
· Påfaldende seksualiseret eller voldelig adfærd
· Pludselig ændret adfærd
· Påfaldende påklædning og kropsattitude
· Påfaldende angstsymptomer og utryghed
· Pludselig eller påfaldende modvilje mod at være sammen med en
bestemt person
· Fysiske tegn, fx blå mærker og brændemærker samt rifter, sår,
udflåd, blødninger og klamydia
· Søvnforstyrrelse
· Spiseforstyrrelse
· Ufrivillig vandladning og/eller afføring
· Psykosomatiske klager
· Enten udad reagerende adfærd eller adfærd med aggressivitet eller
indadvendt adfærd med tilbagetrækning
· Koncentrationsbesvær
· Lavt selvværd
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·
·
·
·

Angst, opgivenhed, depression
Selvdestruktiv adfærd/cutting
Regredierende adfærd
Velholdende tavshed

Handlepligt
Ifølge servicelovens § 154 har alle borgere en pligt til at underrette de
sociale myndigheder, hvis de får kendskab til, at et barn fra forældre eller
andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende
behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller
udvikling i fare.
Derudover har personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv
skærpet underretningspligt i henhold til servicelovens § 153, som går forud
for tavshedspligten.
Underretningspligten er personlig. Vær opmærksom på, at den personlige
underretningspligt gælder uanset faglige uenigheder, eller at leder ikke vil
foretage en underretning. Du kan altid søge vejledning om underretningspligt i
rådgivningsteamet.

Forældresamarbejde og – inddragelse
I Haderslev Kommune vægtes det højt, at der fra skole, daginstitution eller
lignende etableres et godt samarbejde med forældrene. Ved inddragelse af
barnet eller den unge og forældrene, er der større mulighed for at etablere et
positivt samspil, og ved at gå i dialog og vise respekt og forståelse for deres
ønsker, skabes et større ejerskab til de beslutninger, der træffes. Derfor er et
godt forældresamarbejde og -inddragelse som regel det bedste udgangspunkt,
når barnets trivsel skal sikres.
I forbindelse med vold og seksuelle overgreb er der dog en undtagelse. Så hvis
viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb retter sig mod en eller
begge forældre eller en med et forældrelignende forhold til barnet, må
forældrene ikke orienteres.
Servicelovens § 49a, også kaldet SSD-reglen, giver hjemmel til at tale sammen
uden forældrenes samtykke i disse situationer.
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Handlingsvejledning
Viden om vold og seksuelle overgreb mod børn kan inddeles i to forskellige
niveauer:
 Bekymring
Signaler på mistrivsel hos et barn eller i barnets familie.
Kontakt socialrådgiveren i rådgivningsteamet. Der indledes et samarbejde, der
fortsætter indtil bekymringen er ophørt, eller indtil bekymringen er vokset til
mistanke. Samarbejdet kan bestå i faglig sparring og rådgivning, men også
konkret hjælp til at tage den svære samtale med forældrene, konkrete
observationer eller anden form for handling.
 Mistanke eller konkret viden
Mere end en bekymring. Kan opstå på baggrund af en nærmere observation af
barnet, barnets egne udsagn om hændelser der har fundet sted, udsagn fra
andre eller oplysninger fremkommet på anden måde.
Ring til akutvagten i familierådgivningen. En familierådgiver vil komme ud til
institutionen/skolen, og sammen vil I bedømme om der er brug for akutte
handlinger og i så fald hvilke.
Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at ringe til akutvagten, og få
sparring på niveauet i din bekymring.
Familierådgiveren har kendskab til de særlige forhold, der gør sig gældende i
disse sager, herunder samarbejdet med politiet, og har ansvaret for at sagerne
håndteres korrekt. Skoler/institutioner har ansvaret for, at man altid kontakter
en af ovenstående ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb.

Mistanke eller konkret viden om overgreb begået af en ansat
·
·
·

Medarbejderen har ansvar for at kontakte nærmeste leder og orientere
om mistanken.
Hvis mistanken er rettet mod nærmeste leder, skal medarbejderen
henvende sig direkte til børn og ungechefen.
Børn og ungechefen indkalder kriseberedskabet øjeblikkeligt.
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Skematisk forløb over sagsgang ved mistanke om overgreb begået af forældre / stedforældre eller
anden person i familiens netværk.

Mistanke opstår ved medarbejder

Drøft sagen med nærmeste leder

Telefonnummer Familierådgivningen: 74 34 10 54
- Bed om akutvagten.
Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil
tilkalde den sociale døgnvagt.

Leder handler
Bekymring
Mistanke eller konkret viden

Kontakt socialrådgiveren i
rådgivningsteamet for råd og vejledning

Telefonisk underretning til
Familierådgivningen. Uden for arbejdstid til
politiet

Der indledes samarbejde om konkrete
handlinger, råd og vejledning

Familierådgivningens akutvagt tager ud på
institutionen/skolen og efterfølgende
handlinger planlægges sammen

Bekymringen ophører
Sagen afsluttes

Begrundet
mistanke
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Skematisk forløb over sagsgang ved mistanke om overgreb begået af en ansat.

Mistanke opstår ved medarbejder

Drøft sagen med nærmeste leder. Hvis mistanken er
rettet mod nærmeste leder, skal medarbejderen
henvende sig til børn og ungechefen

Telefonnummer Distriktschefer:
Børn og ungechef Nord Thomas Andersen
74 34 10 02 / 21 57 34 48

Lederen kontakter børn og ungechefen
umiddelbart

Børn og ungechefen nedsætter et kriseberedskabsteam
bestående af:
Børn og ungechefen, lederen, direktøren,
personalechefen og lederen af kommunikationsteamet.

Børn og ungechef Syd –
Rasmus Andreassen
74 34 10 21 / 21 29 30 16
Børn og ungechef Vest –
Henning Riistofte
74 34 10 25 / 23 84 74 17

Kriseberedskabet drager omsorg for barnet og dets
familie, koordinerer håndteringen af medarbejderen
under mistanke, evt. politianmeldelse og orientering af
borgmester, forældregruppe, presse mm.
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