
 
 

 
 

  

 

Haderslev Kommune 
Beredskabsplan 
ved vold og 
seksuelle over-
greb mod børn 
 



Den kommunale beredskabsplan 
Haderslev Kommune har udarbejdet en beredskabsplan til 
forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager, hvor 
der er mistanke, bekymring eller viden om vold og 
seksuelle overgreb mod børn og unge. 
 
Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende 
konsekvenser for børn og unge. Som fagpersoner i 
Haderslev Kommune har vi ansvaret for at beskytte børn 
og unge og bidrage til, at vi så tidligt som muligt bliver 
opmærksomme på og reagerer, hvis børn og unge 
udsættes for vold eller seksuelle overgreb. 
 
Beredskabplanen skal sikre, at alle ansatte, som arbejder 
direkte med børn og unge i Haderslev Kommune, kender 
og anvender kommunens beredskab ved mistanke, 
bekymring eller viden om vold og seksuelle overgreb mod 
børn og unge.  
 

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 
• Angst, opgivenhed, depression 
• Selvdestruktiv adfærd/cutting 
• Regredierende adfærd 
• Vedholdende tavshed 

 

Underretningspligt 
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 
Familierådgivningen. 
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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. 
 

Handlingsvejledning til medarbejdere 
Her kan du læse, hvordan du som medarbejder i Haderslev 
Kommune skal handle, hvis du er bekymret for, har 
mistanke om eller har viden om vold eller seksuelle 
overgreb begået mod et barn eller en ung.  
 
Hvornår skal du reagere?  
Stårdu i en situation, hvor du overvejer, om et barn har 
været udsat for vold eller seksuelle overgreb, kan du 
let komme i tvivl om, hvorvidt du skal gå videre med din 
mistanke. 
 
Ingen mistanke er for lille til, at du skal holde den for dig 
selv. Det kan være netop din observation, der får brikkerne 
til at falde på plads i en anden sammenhæng.  
 
Du skal altid dele en bekymring, mistanke eller konkret 
viden med din nærmeste leder, som herefter handler på 
sagen.  
 
Få sparring omkring din bekymring 

Hvis du som leder er i tvivl om, hvordan du skal handle på 
en bekymring, er du altid velkommen til at kontakte 
akutvagten i Familierådgivningen på telefon: 74 34 10 54 og 
få sparring omkring din bekymring. Familierådgivningens 
akutvagt har kendskab til de særlige forhold, der gør sig 
gældende i sager som disse – herunder korrekt 
sagshåndtering og samarbejdet med politi. 
 

 
 
 
Bekymring, mistanke eller konkret viden?  
vi taler om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, 
arbejder vi med tre forskellige vidensniveauer:  
 

• bekymring  
• mistanke 
• konkret viden 

 
Hvad er en bekymring? 

En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er signaler 
på mistrivsel hos et barn eller i dets familie. Her er ikke tale 
om konkret viden om konkrete handlinger begået af en 
bestemt person.  
 
Det kan være du har observeret et enkelt eller få tegn og 
signaler på overgreb hos et barn, men der er også andre 
nærliggende forklaringer på, hvorfor barnet udviser disse 
tegn og signaler. En bekymring beskrives ofte som en 
mavefornemmelse uden noget faktuelt at hænge den op 
på, men det er vigtigt at forfølge en bekymring. 
 
Sådan handler vi på en bekymring 
Er du bekymret for et barn eller ung, skal du altid kontakte 
din nærmeste leder. Din nærmeste leder vil herefter 
kontakte en socialrådgiver fra Familierådgivningen for råd 
og vejledning i den konkrete sag.  
 
Familierådgivningen vil herefter indlede et samarbejde, 
som fortsætter, indtil bekymringen er ophørt eller indtil 
bekymringen er vokset til mistanke.  
 
Samarbejdet kan bestå af faglig sparring og rådgivning, 
men også være konkret hjælp til at tage den svære 
samtale med forældrene, konkrete observationer eller 
anden form for handling.  
 
Hvad er en mistanke? 
Mistanke skal forstås som mere end blot en bekymring. 
Det kan fx være, at du har observeret flere tegn og signaler 
på vold og overgreb mod barnet, barnets udsagn om 
mistænkelige hændelser, som har fundet sted eller 
observationer og udsagn fra andre.  
 
En bekymrende adfærd kan være observeret over tid, og 
en mistanke kan beskrives som ”alarmklokker der 
begynder at ringe”.  
 
Sådan handler vi på en mistanke 
Hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung har været 
udsat for vold eller overgrab, skal du drøfte din mistanke 
med din nærmeste leder. Din leder vil herefter kontakte 
akutvagten i Familierådgivningen på telefon: 74 34 10 54.  
 
 

 
 



 
 
Udenfor Familierådgivningens åbningstid skal din leder 
kontakte politiet på telefon: 114. Politiet tilkalder herefter 
den sociale døgnvagt.  
 
Hvad er konkret viden? 
Konkret viden kan fx være  
 

• observationer eller udsagn fra et barn/en ung 
• tilståelse fra krænkeren 
• observationer eller udsagn fra vidner 

 
Hvis et barn eller en ung fortæller om et overgreb, skal det 
behandles som konkret viden, selvom der ikke er beviser i 
rettens forstand. 
 
Sådan handler vi på konkret viden 
Hvis du har konkret viden om, at et barn eller en ung har 
været udsat for vold eller overgrab, skal du straks kontakte 
din nærmeste leder. Din leder vil herefter kontakte 
akutvagten i Familierådgivningen på telefon: 74 34 10 54.  
 
Udenfor Familierådgivningens åbningstid skal din leder 
kontakte politiet på telefon: 114. Politiet tilkalder herefter 
den sociale døgnvagt. 
 
Hvis du som leder er i tvivl 
Hvis du som leder er i tvivl om, hvordan du skal handle på 
en bekymring, er du altid velkommen til at kontakte 
akutvagten i Familierådgivningen på telefon: 74 34 10 54 og 
få sparring omkring din bekymring. Familierådgivningens 
akutvagt har kendskab til de særlige forhold, der gør sig 
gældende i sager som disse – herunder korrekt 
sagshåndtering og samarbejdet med politi.  
 
Særligt ved vold og overgreb begået af en ansat 
Hvis du er bekymret for, har mistanke eller konkret viden 
om, at en af dine kolleger har begået vold eller overgreb 
mod et barn eller en ung, skal du gøre følgende: 
 

1. Kontakt din nærmeste leder og orienter ham eller 
hende om din bekymring, mistanke eller viden.  
 
Hvis din mistanke er rettet mod din nærmeste 
leder, skal du i stedet henvende dig direkte til din 
Børn- og Ungechef. 
 

2. Din leder kontakter umiddelbart herefter Børn- og 
Ungechefen for jeres distrikt Haderslev Kommune 
 

3. Børn- og Ungechefen nedsætter herefter et 
kriseberedskabsteam, som består af: 

 
• Børn- og Ungechefen 
• Lederen  

 

 
 

• Direktøren for Børn og Kulturservice 
• Chefen for Sekretariat, Udvikling og 

Personale 
• Lederen af Kommunikationsteamet 

 
4. Kriseberedskabet sørger for, at: 

 
• drage omsorg for barnet og dets familie 
• koordinere håndteringen af den ansatte, 

som er under mistanke 
• politianmelde den ansat, hvis det 

vurderes nødvendigt 
• orientere borgmester, forældregruppe, 

pressen m.fl.  
 

 

Vigtige telefonnumre 
 

• Familierådgivningen 
Telefon: 74 34 10 54 (Bed om akutvagten) 
 
Udenfor arbejdstid kontaktes politiet på telefon: 
114, som tilkalder den sociale døgnvagt. 
 

• Børn og ungechef Nord 
Thomas Andersen 
Telefon: 74 34 10 02 / 21 57 34 48 
 

• Børn og ungechef Syd 
Rasmus Graff 
Telefon: 28 34 92 79 
 

• Børn og ungechef Vest 

Henning Riistofte 
Telefon: 74 34 10 25 / 23 84 74 17 
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