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FORORD
Dette hæfte retter sig mod alle medarbejdere
og ledere ansat i Sorø kommune, der i deres
arbejde har kontakt med børn og unge. Hæftet
kan også bruges som inspiration af frivillige i
foreningslivet.
Hæftet har til formål at beskrive hvordan man
skal reagere når der opstår mistanke om vold
eller seksuelt misbrug af et barn eller ung.

Ved vold eller andre former for overgreb på
børn gøres der brug af Sorø kommunes tværfaglige team ude i skoledistrikterne, Familierådgivningens akutvagt eller kommunens tilbud
om åben anonym rådgivning, som er en del af
”team tidlig indsats”.
Se nærmere under kontaktoplysninger.

Hæftet bruges som et supplement til lov om
social service. Alle ansatte i Sorø kommune
har underretningspligt. Underretningspligten
kan ikke tilsidesættes af overordnede, uanset
lokale aftaler. Du vil altid modtage en kvittering
samt en orientering om det videre forløb. Alle
underretninger bliver vurderet og behandlet inden for 24 timer.
I følge Barnets reform § 49 stk. 2 må der ske
udveksling af oplysninger om et konkret barn
eller en ung, én gang ved et møde uden at forældrene har givet samtykke. Man skal dog altid
forsøge at få et samtykke.
Ved specifik mistanke om seksuelt overgreb
kontaktes Sorø kommunes specialrådgivning,
som består af en psykolog og en socialrådgiver.
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HVAD ER ET OVERGREB
Overgreb defineres i denne sammenhæng
som fysisk, psykisk eller seksuel vold mod
børn og unge under 18 år. Vold er en ødelæggende adfærd, som et barn udsættes
for af forældre, andre omsorgsgivere eller
ukendte personer, herunder andre børn og
unge. Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod
barnet. Det kan også være i form af indirekte vold, hvor barnet eksempelvis er vidne til
vold i hjemmet.
Fysisk vold er at blive udsat for kropslig
smerte ved slag, spark, brændemærkning,
skoldning, kvælertag eller anden form for
straf, hvor barnet rammes direkte på kroppen. Det kan også være voldsom rystelse af
spædbørn, som kan medføre hjerneskader.
Omskæring af pigebørn er også fysisk vold.
Psykisk vold kan være følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om
straf og indespærring. Det er også psykisk
vold at overvære vold over for sine nære
omsorgspersoner, som f.eks. at far slår mor.
Psykisk vold kan også være omfattende
omsorgssvigt, hvor barnets grundlæggende
behov ikke tilgodeses.
Seksuelle overgreb er seksuelle aktiviteter,
som barnet inddrages i, og som det ikke
kan forstå rækkevidden af og udviklings6

mæssigt ikke er parat til. Det er en handling,
som krænker barnets integritet, og hvor den
krænkende part udnytter barnets afhængighed eller egen magtposition. Seksuelle
overgreb involverer ofte både fysisk og psykisk vold.
Dette hæfte vil fokusere på seksuelle overgreb.

HANDICAPPOLITIKKENS FUNDAMENT

I Sorø Kommune er der oprettet
en specialrådgivning vedrørende
håndtering af (mistanke om) seksuelle overgreb. Denne specialrådgivning kan yde sparring med henblik
på at få sagsbehandlingen til at
foregå så professionelt, effektivt og
hurtigt som muligt – med mindst
mulig gene for såvel den krænkede som for den (mulige) krænker
og med henblik på at minimere de
følelsesmæssige reaktioner hos alle
involverede, så der handles ud fra
viden og observationer – ikke ud fra
stemninger og følelser.

Sager med overgreb mod børn og unge
kan inddeles i tre forskellige niveauer
- bekymring, mistanke, konkret viden
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TEGN OG SIGNALER
Der er ikke tale om specifikke tegn på seksuelt overgreb - det vil sige, at
de omtalte situationer i dette afsnit også kan være tegn på andre situationer, som der altid skal reageres på.

Der er tre grundlæggende
principper i den måde, som vi
møder børn og unge på.

Helhed
Forebyggelse, tid8

Ændring af adfærd

Har man kendt barnets eller den unges tidligere normale adfærd, og kan man pludselig se markante ændringer der bekymrer, så bør man reagere. Barnet kan have
svært ved at indgå i forpligtende følelsesmæssige relationer med andre. Det kan
også have mistet sin nysgerrighed og tillid
til omgivelserne. Vær opmærksom på, at
overgreb kan have stået på i årevis - her
kan man ikke nødvendigvis se ændringer i
adfærden.

Påfaldende aktiv seksuel adfærd

Påfaldende udtryk gennem tegning eller
skrift

Det er ofte svært for et barn at tale om det, hvis
det har været udsat for overgreb. Nogle børn udtrykker det i stedet igennem påfaldende tegninger, digte eller lignende.

Modvilje mod at være sammen med en
bestemt person

Afhængigt af barnets alder, udviklingstrin og relation til en evt. krænker, vil barnet måske protestere mod at skulle være sammen med eller
alene med en bestemt person.

Et barn, der har været udsat for seksuelle
overgreb, kan i nogle tilfælde vise det ved
avancerede seksuelle lege, men sådanne
lege kan dog også ses hos børn, der ikke
har været udsat for overgreb. Disse børn
kan sende påfaldende seksuelle signaler til
voksne, da de blander kontakt og seksualitet sammen, fordi de ikke kender forskellen. Unges salg af seksuelle ydelser kan
være tegn på seksuelle overgreb tidligere
i barndommen.

Umotiveret gråd - angstreaktioner utryghed

Påfaldende påklædning og kropsattitude

Søvnløshed - mareridt

Barnet eller den unge skjuler sin køns- og
pubertetsudvikling eks. ved at gå i alt for
stort tøj. Det modsatte kan også være tilfældet, at barnet klæder sig ekstremt udfordrende. Der kan også være tale om, at
barnet er usoigneret, beskidt, ikke vil gå i
bad, føler lede ved sin krop etc.

Et barn, der er udsat for overgreb, og som føler,
det ikke kan tale med andre om det, lever i en
følelsesmæssig spænding. Det kan vise sig ved
pludselig og tilsyneladende ubegrundet gråd eller angstreaktioner.
Det kan også vise sig ved, at barnet pludselig
bliver bange for mørke, bange for at være alene,
bange for bestemte lyde og lugte.

Alle børn kan have nætter, hvor de ikke kan
sove og/eller har mareridt, men den voksne
bør reagere, hvis det bliver et mønster eller
optræder samtidig med andre signaler fra
denne oversigt.
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Psykosomatiske symptomer

Symptomerne kan vise sig som ”uforklarlig”
mavepine eller hovedpine, men der kan også
være tale om ufrivillige/nervøse bevægelser/
tics/handlinger.

Apati - opgivenhed - meningsløshed depression

Et barn, der har været udsat for overgreb, kan
opleve stor ensomhed, som kan resultere i depressive reaktioner, hvor det lukker af for omverdenen og er ked af det.

Aggressivitet - destruktivitet - hyperaktivitet

Regression vil sige, at barnet ”går tilbage i udvikling” og pludselig får nogle adfærdstræk,
det ellers var vokset fra. Barnet kan begynde at tisse i sengen/bukserne, have afføring i
bukserne, tale med (over)barnlig stemme, gå
helt i baglås i kendte situationer og lignende.

Manglende selvværdsfølelse, hjælpeløshed, passivitet

Et barn, der har været udsat for overgreb, synes ofte dårligt om sig selv. Selvværdsfølelsen
bliver indre, barnet tror ikke så meget på sig
selv og fremstår måske hjælpeløst og passivt.

Nogle børn vil reagere på overgrebet ved at
blive aggressive over for andre børn og voksne og eventuelt have uforklarlige raserianfald.
Det kan også resultere i fysiske angreb på andre. Andre børn reagerer med hyperaktivitet,
hvor det ustandselig skifter aktivitet i et meget
højt, uligevægtigt tempo.

Spiseforstyrrelser

Manglende koncentration

Hemmeligholdelse og trusler om repressalier, hvis overgrebet afsløres, kan gøre barnet
angst. En afsløring kan derfor opleves som
mere farlig, end selve overgrebene. Det tvinger barnet til tavshed og isolation.

Mange børn kan få problemer med koncentrationen, indlæring og leg.

Selvskadende eller selvdestruktiv
adfærd

Hos de lidt større børn og unge vil man nogle
gange kunne se overgrebet føre til selvmordstanker eller anden selvdestruktiv opførsel,
hvor den unge fx har et misbrug af rusmidler
eller skærer i sig selv, brænder sig selv og lignende.
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Regredierende adfærd

Kan vise sig ved, at barnet/den unge sulter
sig (anoreksi) eller spiser overdrevent og efterfølgende kaster op (bulimi). Der kan opstå
madlede ift. specifikke slags mad (eks sovs,
bananer) pga. associationer til overgrebet.

Vedholdende tavshed

Fysiske tegn på, at et barn/ung har
været udsat for seksuelle overgreb:
•

Unaturlig rødmen, mærker/irritation/
blødning ved kønsorganer, mund eller
endetarmsåbning.

•

Underlivssmerter og/eller ubehag, når
barnet tisser eller har afføring.

•

Gentagne (uforklarlige) blærebetændelser

•

Blodspor i underbukserne

I forhold til bekymringsgrad henvises til
”Bekymringsbarometret” udviklet af Janus-centret. Se handleguiden på Findus:

I tvivlstilfælde henvises til specialrådgivningen - se kontaktoplysninger side 24.

https://findus.soroe.dk/group/16075/familierdgivningen-1/documents/48185.
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SAGER MED OVERGREB MOD BØRN OG UNGE
KAN INDDELES I TRE
FORSKELLIGE NIVEAUER

1 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, at man har konkret
viden om en konkret handling begået af en bestemt person. Her er heller
ikke tale om bestyrket mistanke. Bekymringen alene skal derfor i første
omgang føre til skærpet observation af barnet/den unge i en periode og
evt. samtale med forældrene, (medmindre bekymringen går på, om forældrene begår overgreb). Disse sager skal drøftes med nærmeste leder.
Adfærd af seksuel karakter kan ofte medføre bekymring hos personalet.
Det er her vigtigt at afdække, om der er tale om, at signalerne er inden
for barnets normale seksuelle udvikling, eller om det er adfærd, der giver
anledning til nærmere undersøgelse. Se eventuelt ”Bekymringsbarometret” i handleguiden på Findus.
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2 Mistanke
Mistanke forstås som mere end blot en bekymring. Mistanken handler f.
eks. om, at barnet/den unge har været udsat for en grænseoverskridende adfærd fra en voksen eller fra et andet barn/en ung. Mistanken kan
formuleres f. eks. på baggrund af en observation over tid af barnet, barnets eget udsagn om hændelser, der har fundet sted, eller oplysninger,
man har fået på anden vis. Disse sager skal man drøfte med sin leder
og eventuelt søge vejledning hos specialrådgivningen. Ved mistanke vil
der som hovedregel skulle udarbejdes en underretning.
Normalt skal en underretning altid gennemgås med forældrene, men
ved konkret viden om seksuelt overgreb må forældre ikke orienteres af
hensyn til politiets eventuelle efterforskning.

3 Konkret viden

Konkret viden om at et konkret barn eller en ung
har været udsat for en konkret handling eller
overgreb begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet/den
unge, tilståelse fra krænker eller fra vidner. Disse sager skal man drøfte med sin leder og kan
drøftes med specialteamet. Familierådgivningen
skal inddrages, og der skal ske en underretning.
Normalt skal en underretning altid gennemgås
med forældrene, men ved konkret viden om
seksuelt overgreb må forældre ikke orienteres af
hensyn til politiets eventuelle efterforskning.
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HVORDAN KAN DU TALE MED BARNET?
Overgreb mod børn - hvad gør man?

Når du skal underrette i sager om overgreb mod børn,
sker det i langt de fleste tilfælde fordi et barn betror sig
til en voksen, som barnet er tryg ved. Det kan bare være
en bemærkning eller en enkelt sætning, der gør, at man
bliver urolig på barnets vegne, og hvad skal man så gøre
ved dén bekymring?
Som fagperson er det let at blive usikker i sådan en situation. Hvad må man, og hvad må man ikke? Må man
tale videre med barnet om det fortalte? Skal man melde
det til politiet med det samme og slet ikke snakke mere
med barnet? Og hvordan er det nu med videoafhøringer?

Det man gerne må

Hvis barnet fortæller, at ”fars kæreste eller mors kæreste, onkel Peter, eller andre har rørt ved barnets tissemand”, er det nødvendigt – og tilladt – at stille barnet
opklarende spørgsmål.
Det kan hjælpe med at afklare, om berøringen er sket
på uskyldig måde, det kan for eksempel være i en badesituation, ved toiletbesøg eller lignende, eller om der
er grund til at tro, barnet eventuelt har været udsat for et
seksuelt overgreb.
Man kan stille åbne spørgsmål med hv-ord:
• Hvornår gør han/hun det?
• Hvorfor?
• Hvor?
• Hvad siger du, når det sker?
• Hvad siger mor/far?

Bekræfter samtalen bekymringen, runder man af med
at fortælle barnet, at man har hørt og forstået, hvad det
siger. Sig også, at det er nødvendigt at sige det videre
til andre, så man kan hjælpe med at undgå, at det sker
igen.
Man må ikke foretage afhøring af barnet. Selv om det er
gjort i den bedste mening, kan en sådan afhøring ikke
bruges som bevis. Der er særlige regler for, hvordan en
videoafhøring skal foregå, ligesom afhøringen kun må
foretages af særligt uddannet politipersonale.
Forældre kontaktes ikke uden aftale med Børn og Familier, der til gengæld altid skal underrettes.

HVIS MISTANKEN RETTER SIG MOD FORÆLDRE
ELLER ANDRE VOKSNE
Hvad skal gøres når der opstår en mistanke?
•
•

•

•

•
•

•

Medarbejderen har ansvaret for at kontakte nærmeste leder og orientere om mistanken.
Nærmeste leder har ansvaret for at underrette Familierådgivningen – se handleguidens afsnit om underretninger.
Alle ansatte kan kontakte specialrådgivningen for
rådgivning og sparring – almindeligvis forventes
denne kontakt at være aftalt med nærmeste leder.
Familierådgivningen fremsender en kvittering for
modtagelse af underretningen med angivelse af det
videre forløb – jf. handleguiden. Indholdet af kvitteringen varierer efter konkret vurdering af sagens karakter.
Det kan forekomme, at underretter kontaktes for at
uddybe underretningen.
Det er altid muligt at henvende sig til Team tidlig indsats eller Familierådgivningen for at drøfte en sag
før en eventuel underretning.
Husk at man som udgangspunkt altid skal orientere
forældrene om underretningens indhold, ligesom de
skal have mulighed for at tilføje deres kommentarer.
Dog undtaget, når der er tale om konkret viden om
vold eller overgreb.

Hvad gør specialrådgivningen?
•
•
•
•

Alle medlemmer af specialteamet skal give henvendelsen høj prioritet.
Specialrdgivningen kan rådgive lederen eller medarbejderen for at vurdere mistanken.
Specialrådgivningen rådgiver lederen om det videre
forløb.
I overensstemmelse med Sorø kommunes vedtagne børnepolitik er det sagsbærer der går videre med

•

•

sagen til Familierådgivningen (efter drøftelse med
nærmeste leder) – det skal understreges at medarbejderen altid er ansvarlig ift. sin (skærpede) underretningspligt – uanset nærmeste leders indstilling.
Såfremt der i forvejen er tilknyttet en sagsbehandler til det krænkede barn/ung i en aktuel åben sag,
sendes koopi af underretningen til denne sagsbehandler – send den gerne til Familierådgivningens
postkasse ”familieraadgivningen@soroe.dk. Dette
for at sikre, at der handles inden for 24 timer.
Skolen/daginstitutionen har fortsat det daglige ansvar for at understøtte og sikre barnets trivsel og
udvikling.

Vurdering af det videre forløb og spørgsmålet
om politianmeldelse
•

•

•

•

Det er vigtigt at huske på at der i nogle sager kan
være behov for at sikre evt. spor efter en seksuel
krænkelse – som et led i denne sporsikring kan det
blive nødvendigt at politiet henviser et barn akut til
undersøgelse på Rigshospitalets Center for seksuelle overgreb. Politi og specialrådgivning kan vejlede
om dette.
Sagsbehandler er ansvarlig for, at der iværksættes
relevant hjælp under og efter udredningsforløbet.
Dette sker i tæt samarbejde med ”Børnehuset”.
Ansatte ved Sorø kommune foretager ikke anmeldelse på egen hånd i medfør af deres arbejde men
underretter i samarbejde med egen leder Familierådgivningen. Den ansvarlige skoleleder/inst.leder
fremsender underretning til politiet efter rådgivning/
sparring fra sagsbehandler.
Familierådgivningen vurderer, i samarbejde med familien, det videre forløb når politiets efterforskning er
afsluttet.

HVIS MISTANKEN RETTER SIG IMOD ET
BARN/UNG UNDER 15 ÅR
Hvad skal gøres når der først opstår
en mistanke?

• Medarbejderen har ansvaret for at kontakte
nærmeste leder og orientere om mistanken.
• Lederen har ansvaret for at underrette familierådgivningen.
• Hvis nærmeste leder ønsker hjælp fra Sorø
Kommunes specialrådgivning for at vurdere
mistanken, er det lederens ansvar at kontakte
et medlem af Specialrådgivningen.
• Familierådgivningen fremsender en kvittering
for modtagelse af underretningen med angivelse af det videre forløb – jvf. handleguiden.
Indholdet af kvitteringen varierer efter konkret
vurdering af sagens karakter.
• Det kan forekomme, at underretter kontaktes
for at uddybe underretningen.
• Der må udveksles oplysninger om et konkret
barn eller ung, en gang ved et møde ved en
specifik mistanke om seksuelt misbrug – iht.
reglerne om det såkaldte SSD-samarbejde.*

Hvad gør specialrådgivningen?

• Begge medlemmer af specialrådgivningen skal
give henvendelsen høj prioritet.
• Det medlem, der modtager henvendelsen, indkalder den anden.
• Specialteamet mødes så hurtigt som muligt.
• Specialrådgivningen rådgiver den professionelle ift. en nærmere afdækning af sagen for at
afgøre, om mistanken er begrundet og kræver
nærmere undersøgelse.
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•
•

•

Findes mistanken begrundet, sender medarbejderen i samarbejde med sin leder, en
underretning til Familierådgivningen.
Såfremt der i forvejen er tilknyttet en sagsbehandler til det krænkede barn/ung i en aktuel
åben sag, sendes kopi af underretningen til
denne sagsbehandler – ellers sendes den
frem til Familierådgivningens postkasse ”familieraadgivningen@soroe.dk”.
Specialrådgivningen kan give rådgivning og
sparring ift. sagens håndtering, herunder
rådgivning til sagsbehandler om evt. politianmeldelse.

Vurdering af spørgsmålet om politianmeldelse
•
•
•

Enhver ansat og borger kan søge anonym vejledning hos politiet.
Det skal bemærkes, at enhver borger altid har
mulighed for at anmelde en sag til politiet.
Ansatte ved Sorø kommune foretager ikke
anmeldelse på egen hånd i medfør af deres
arbejde, men underretter i samarbejde med
egen leder Familierådgivningen – den relevante sagsbehandler tager derefter i samråd med
lederen eller specialrådgivningen stilling til om
der skal indgives en politianmeldelse.

*SSD-samarbejdet er et tværfagligt samarbejde mellem socialforvaltning (herunder PPR), skole, sundhedspleje og dagtilbud. Formålet med det tværfaglige SSD-samarbejde er at sikre en tidlig og
forebyggende indsats over for børn og unge, som mistrives. De
relevante fagpersoner får i SSD-samarbejdet mulighed for i forbindelse med indledende og afklarende samtaler at udveksle oplysninger med andre relevante fagpersoner om et barn eller en ung.

Kontakten til barn og forældre
•

•

Familierådgivningen har ansvaret for rådgivning
og støtte til barn og forældre under hele forløbet
– i samarbejde med barnets familie og skole/daginstitution samt i ”Børnehuset”.
Skolen/daginstitutionen har fortsat det daglige
ansvar for at understøtte og sikre barnets trivsel
og udvikling.

•
•

orientere andre forældre og bestyrelsen.
Ved orientering af forældre indkalder lederen til
orienteringsmøde. Mødets indhold og tidspunkt
kan fastsættes i samarbejde med politiet.
Ved orientering til tredjepart skal man være
opmærksom på sin tavshedspligt.

Øvrige ansatte på skolen/institutionen
mv.
•

•

•

Lederen på det pågældende ansættelsessted
vurderer i den enkelte sag, om det er relevant og
hensigtsmæssigt at orientere det øvrige personale.
Ved orienteringer til tredjepart skal man være
opmærksom på sin tavshedspligt.

Orientering til andre forældre og bestyrelsen
Leder af skole/institution vurderer i den enkelte
sag, om det er relevant og hensigtsmæssigt at
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Hvad skal der gøres når der
først opstår en mistanke?
Medarbejderen har ansvaret for at
kontakte nærmeste leder og orientere om mistanken. Hvis mistanken
er rettet mod nærmeste leder, skal
medarbejderen henvende sig direkte
til lederens nærmeste leder, d.v.s. at
det i sådanne situationer altid vil være
muligt at springe et led over. Medarbejderen kan også henvende sig til
et medlem af specialrådgivningen for
vejledning og sparring.
Lederen eller dennes leder har ansvaret for at kontakte et medlem af
Sorø Kommunes specialrådgivning,
som tilbyder rådgivning og sparring.
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HVIS MISTANKEN RETTER SIG MOD EN ANSAT
Hvad gør specialrådgivningen?
•
•
•
•
•

Begge medlemmer af specialrådgivningen skal give henvendelsen høj prioritet.
Det medlem, der modtager henvendelsen, indkalder den anden.
Specialrådgivningen mødes så hurtigt
som muligt.
Specialrådgivningen underretter fagcenterchef.
Specialrådgivningen rådgiver den professionelle ift. en nærmere afdækning
af sagen for at afgøre, om mistanken er
begrundet.
• Hvis mistanken findes ubegrundet
udarbejdes internt notat, og specialrådgivningen gør de involverede
opmærksom på retten til at få indsigt i
dokumentet.
• Findes mistanken begrundet, kontakter lederen den relevante fagcenterchef inden for eget område og der
sendes en underretning til Familierådgivningen.
• Specialrådgivningen kan give rådgivning og sparring ift. sagens håndtering, herunder rådgivning til sagsbehandler om politianmeldelse.

Vurdering af spørgsmålet om politianmeldelse
•
•

Enhver ansat og borger kan søge anonym vejledning hos politiet.
Det skal bemærkes, at enhver borger

•

altid har mulighed for at anmelde en sag
til politiet.
Ansatte ved Sorø kommune foretager
ikke anmeldelse på egen hånd i medfør
af deres arbejde men underretter i samarbejde med egen leder Familierådgivningen – den relevante sagsbehandler
tager derefter i samarbejde med lederen
og/eller specialrådgivningen stilling til
politianmeldelse – dette koordineres med
fagcenterchefen mhp. at sikre den ansattes juridiske rettigheder

Ved politianmeldelse
•
•

•

•
•

Sagsbehandler kontakter politiet og informerer fagcenterchefen.
Fagcenterchefen rådfører sig med den
ansattes nærmeste leder og personalejuridisk afdeling om, hvornår og hvordan
den ansatte skal orienteres.
Fritagelse fra tjeneste sker som udgangspunkt på et møde mellem nærmeste leder, fagcenterchefen og den ansatte. Den
faglige organisation skal inddrages, hvis
det er et ønske fra den ansattes side.
Fagcenterchefen indkalder til mødet.
Familierådgivningen vejleder familien
til barnet om mulighederne for hjælp og
støtte.
Familierådgivningen har kontakt til politiet
og Børnehuset under politisagens behandling.
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Hvis mistanken retter sig mod en ansat - fortsat

Kontakten til barn og forældre

• Familierådgivningen har ansvaret for rådgivning og støtte til barn og forældre under
hele forløbet – i samarbejde med barnets
familie og skole/daginstitution samt Børnehuset.
• Skolen/daginstitutionen har fortsat det
daglige ansvar for at understøtte og sikre
barnets trivsel og udvikling.

Øvrige ansatte på skolen/institutionen

• Lederen på det pågældende ansættelsessted vurderer i den enkelte sag ( i samarbejde med fagcenterchefen), om det er
relevant og hensigtsmæssigt at orientere
det øvrige personale.
• Orienteringen må tidligst ske efter den
ansatte er orienteret om politianmeldelsen.
• Nærmeste leder skal orientere personalet
om støttemuligheder hos leder, forvaltning
og fagforening.
• Ved orienteringer til tredjepart skal man
være opmærksom på sin tavshedspligt.

Orientering til andre forældre og
bestyrelsen

• Leder af skole/institution vurderer i den
enkelte sag, om det er relevant og hensigtsmæssigt at orientere andre forældre
og bestyrelsen.
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• Ved orientering af forældre indkalder lederen til orienteringsmøde. Mødets indhold
og tidspunkt kan fastsættes i samarbejde
med politiet.
• Ved orientering til tredjepart skal man være
opmærksom på sin tavshedspligt.

Sagen afsluttes

• Ved domfældelse drøfter leder og fagcenterchefen det videre forløb og står for kontakt til leder og personalejuridisk afdeling,
med hvem der aftales nærmere ift. den
ansattes arbejds- og ansættelsesforhold.
• Hvis den ansatte frifindes eller sagen
frafaldes, afholder fagcenterchefen møde
med leder og den ansatte om evt. genoptagelse af arbejdet.
• Fagcenterchefen vurderer, på hvilken
måde forældre, personale, bestyrelse og
øvrige forældrekreds skal orienteres.
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SÅDAN KAN MAN FOREBYGGE OVERGREB
PÅ BØRN OG UNGE
Forældrene og den enkelte institution/skole lærer
barnet om dets rettigheder, om kroppen og om
at mærke egne grænser og respektere andres
personlige grænser. Det kan eksempelvis ske ved
at arbejde med sociale kompetencer og grænser i
den personlige kontakt og på internettet.
Den enkelte institution og skole sikrer, hvordan
man løbende skærper opmærksomheden og sikrer opdateret viden hos medarbejdere.
Det indskærpes løbende, at medarbejdere er forpligtet til at være opmærksomme på forhold, der
bekymrer dem, og give disse bekymringer videre
til drøftelse med den nærmeste leder. Bekymringerne kan også drøftes i de tværfaglige konferencer eller ved kontakt til Team tidlig indsats.
Den enkelte institution og skole mv. udarbejder
spilleregler for omgangsformen mellem voksen
og barn og for hvilke seksuelle udtryk, der kan
accepteres det pågældende sted.

Husk at indhente straffeoplysninger/
børneattester

I følge lovgivningen skal en lang række arbejdsgivere og frivillige foreninger indhente børneattester
på de medarbejdere og trænere, som ansættes/
tilknyttes. Attesterne skal indhentes, inden vedkommende starter i jobbet. Læs mere på Rigspolitiets hjemmeside om straffeattester.
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Støtte og vejledning i konkrete sager
Når en af Sorø Kommunes afdelinger/institutioner oplever at en medarbejder mistænkes
for overgreb mod et barn undersøges sagen jf.
retningslinjerne i dette hæfte. Samtidig med at
sagen undersøges, tilbydes hjælp og vejledning til de implicerede således:
• Tilbud om hjælp til den krænkede: I den
akutte fase har barnet den unge behov for
sikkerhed, tryghed og omsorg fra kendte
personer i nærmiljøet – derefter kan der
besluttes psykologbistand ift. håndtering af
den krænkende oplevelse af sagsbehandler
efter nærmere vurdering i samarbejde med
familien og Børnehuset.
• Tilbud om krisepsykologbistand til en mistænkt medarbejder. Husk at aftale finansiering med egen forvaltning før psykologen
kontaktes.
• Specialrådgivningen tilbyder konsultativ
bistand til den stedlige ledelse vedrørende
korrekt og hensigtsmæssig håndtering af
barnet/den unge, medarbejderen, forældre,
den øvrige forældregruppe samt kolleger.
• Vil du vide mere kan du få oplysninger i
Handleguiden på Findus.

SPECIALRÅDGIVNINGEN SORØ KOMMUNE
Specialrådgivningen

gen, som så kan foranledige kontakt til ”Børnehuset” - eller SISO kan kontaktes direkte for råd og
vejledning i tvivlssager.

PPR psykolog/faglig koordinator John Lykke Solfjeld, telefon 20 48 86 70, mail jols@soroe.dk.

Handleguiden omtalt ovenfor ligger på Sorø kommunes interne hjemmeside Findus på adressen:
https://findus.soroe.dk/group/16075/familierdgivningen-1/documents/48185

Socialrådgiver/faglig koordinator Nedda Madsen,
telefon 20 53 55 22, mail neha@soroe.dk.

”Børnehuset”

Som en del af den såkaldte ”overgrebspakke”,
som er vedtaget i Folketinget i foråret 2013 er der
oprettet i alt 5 ”Børnehuse”. På Sjælland ligger
”Børnehuset” i Næstved. Det er et tværsektorielt
samarbejde mellem sociale myndigheder, politi
og sundhedsvæsen. Den faglige ekspertise er
opbygget og samlet i børnevenlige indrettede
lokaler. Børn, der har været udsat for overgreb,
kan på den måde få hjælp og behandling ét sted i
stedet for at skulle pendle frem og tilbage mellem
politi, sygehus og socialforvaltning. På den måde
kommer der mere ro omkring en ellers svær og
utryg situation.
Endvidere kan de kommunale myndigheder få
rådgivning og sparring i sager, hvor der er mistanke om overgreb. For at sikre, at der sker en
samlet koordinering i disse svære sager, skal
henvendelser til ”Børnehuset” ske via myndighedssagsbehandler, dvs. socialrådgiverne i Familierådgivningen.

Andre

Læs mere om Sorø Kommunes åben anonym
rådgivning her: https://soroe.dk/familie/problemer-i-familien?via=dropdown.
Derudover henvises til SISO - det landsdækkende videnscenter for Sociale indsatser ved vold
og seksuelle overgreb mod børn. Deres telefonrådgivning retter sig imod fagfolk som i deres
hverdag arbejder med børn og unge: Pædagoger,
lærere, socialrådgivere, foreningsledere mv.
Børn og unge kan også anvende rådgivningen.
SISO har tlf. 20 77 11 20 - hjemmesiden hedder:
http://www.siso-boern.dk/
Rigshospitalets Center for seksuelle overgreb mod børn har også en telefonrådgivning:
SMB-teamet 3545 3514.
Underretninger skal altid sendes til funktionspostkassen: familieraadgivingen@soroe.dk.

Pædagoger, lærere m.fl. kan til enhver tid rette
henvendelse til Sorø Kommunes specialrådgivnin-
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