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Indledning
Denne pjece er en handleguide til ansatte i Ishøj og Vallensbæk kommuners skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb mod børn
og unge håndteres.
Ved alle former for overgreb mod børn er det væsentligt, at der handles
tidligt og relevant. Denne pjece beskriver proceduren herfor i Ishøj og
Vallensbæk kommuners dagtilbud, skoler og foreninger.
Denne folder beskriver procedure for:
• Overgreb begået af forældrene.
• Overgreb begået af øvrige familiemedlemmer eller af en person i
		 det private netværk.
• Overgreb begået af et andet barn.
• Overgreb begået af medarbejder, leder eller frivillig i institution,
		 skole eller forening.
Pjecen beskriver, hvordan du skal handle i disse fire tilfælde.
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Definition på overgreb
I Ishøj og Vallensbæk kommuner definerer vi både vold og seksuelle
krænkelser som overgreb.
Vold er en handling eller trussel, der – uanset hensigten – skader en
anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader
personen.
Volden kan også påvirke andre personer, der overværer eller overhører
handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt.
Seksuelt overgreb begået mod børn og unge kan kort defineres som:
• En seksuel handling, hvor barnets/den unges tillid misbruges af
		 en voksen eller et andet barn/en anden ung
• En seksuel handling, som krænker barnets/den unges integritet
• En seksuel handling, som barnet/den unge ikke kan forstå eller
		 misforstår, og som barnet/den unge ikke er modent til at give 		
		 samtykke til.
• En seksuel handling, som er den voksnes eller det andet barns/
		 unges behov, og som foregår på dennes betingelser.
Uanset om der er tale om overgreb i form af fysik eller psykisk vold eller
seksuelle overgreb, skal vi først sørge for at afværge fortsatte overgreb
for at sikre barnets/den unges udvikling og trivsel og for at sikre eventuelt bevismateriale til politimæssig efterforskning.
Ved alle former for overgreb mod børn og unge er det væsentligt, at der
handles tidligt og relevant. Alle handlinger skal foretages med udgangspunkt i, hvad der tjener barnets tarv.
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Er du i tvivl?
Mange tegn, som børn og unge viser, kan have forskellige årsager. Der
er ingen sikre tegn, der klart viser, at børn har været udsat for overgreb.
Er du i tvivl om, der er tale om et overgreb, skal du drøfte det med din
leder. I kan eventuelt drøfte tvivlen med StraXen, som er et tværfagligt
team i Center for Børn og Forebyggelse (se beskrivelse heraf på side 9).
Det er holdningen i Ishøj og Vallensbæk kommuner, at en sådan
mistanke skal tages meget alvorligt – også selvom du er i tvivl om,
overgrebet reelt har fundet sted.

Tavshedspligt
Du må ikke videregive personfølsomme oplysninger til forældre, pressen
eller andre. Heller ikke kollegaer som ikke er involveret i sagen. Du skal
dog altid drøfte din mistanke med din leder.
Lederen har ansvar for, at der føres notat over forløbet. I notatet
beskrives faktuelle observationer, begrundelsen for mistanken og
iværksatte tiltag.
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Overgreb begået af forældrene
Hvis et barn har været udsat for overgreb begået af forældrene, eller
hvis du har mistanke om, at et overgreb har fundet sted, skal du straks
rette henvendelse til din leder. Din leder tager kontakt til StraXen.
StraXen kan kontaktes via politiet uden for StraXens åbningstid.
StraXen træffer beslutning om, hvorvidt forældrene skal kontaktes.
Center for Børn og Forebyggelse tager stilling til, om der skal foretages
en politianmeldelse og foretager denne, hvis det skønnes relevant.
Ved mistanke om grov vold eller seksuelle overgreb vurderer og beslutter
StraXen, hvorvidt barnet skal køres akut til undersøgelse og behandling
på hospitalet.
StraXen aftaler med lederen af dagtilbuddet, skolen eller foreningen,
hvem der kører barnet til hospitalet. StraXen vil altid deltage på
hospitalet.
Kontaktoplysninger findes bagest i pjecen.
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Overgreb begået af personer i det private netværk
Hvis et barn har været udsat for overgreb af øvrige familiemedlemmer
eller af en person i barnets private netværk, eller hvis du har mistanke
om, at et overgreb har fundet sted, skal du straks rette henvendelse til
din leder. Din leder tager kontakt til StraXen. StraXen kan kontaktes via
politiet uden for StraXens åbningstid.
Lederen kontakter forældrene.
Center for Børn og Forebyggelse tager stilling til, om der skal foretages
en politianmeldelse og foretager denne, hvis det skønnes relevant.
Ved mistanke om grov vold eller seksuelle overgreb vurderer og beslutter
StraXen, hvorvidt barnet skal køres akut til undersøgelse og behandling
på hospitalet.
StraXen aftaler med lederen af dagtilbuddet, skolen eller foreningen,
hvem der kører barnet til hospitalet. StraXen vil altid deltage på
hospitalet.
Kontaktoplysninger findes bagest i pjecen.
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Overgreb begået af et andet barn
Hvis et barn har været udsat for overgreb begået af et andet barn, eller
hvis du har mistanke om, at et overgreb har fundet sted, skal du straks
rette henvendelse til din leder.
Din leder tager kontakt til Det Tværfaglige Kriseberedskab, som håndterer sagen sammen med din leder.
Lederen kontakter forældrene.
Ved mistanke om grov vold eller seksuelle overgreb vurderer Det
Tværfaglige Kriseberedskab sammen med StraXen, hvorvidt barnet skal
køres akut til undersøgelse og behandling på hospitalet.
StraXen aftaler med lederen af dagtilbuddet, skolen eller foreningen,
hvem der kører barnet til hospitalet. StraXen vil altid deltage på
hospitalet.
Kontaktoplysninger findes bagest i pjecen.
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Overgreb begået af en medarbejder eller en frivillig
Hvis du som medarbejder i et dagtilbud eller på en skole får mistanke
om, at et barn har været udsat for overgreb, begået af en medarbejder,
skal du straks rette henvendelse til din leder. Du må ikke drøfte denne
mistanke med det øvrige personale.
Hvis du som medarbejder eller frivillig i en forening får mistanke om, at
et barn har været udsat for overgreb, begået af en medarbejder eller
en frivillig, skal du straks rette henvendelse til foreningens leder. Du
må ikke drøfte denne mistanke med det øvrige personale eller andre
frivillige.
Din leder tager kontakt til egen centerchef i Det Tværfaglige Kriseberedskab. Hvis denne ikke er til stede, kontaktes centerchef for Børn og
Forebyggelse.
Hvis mistanken retter sig mod en leder, skal du straks rette henvendelse
til din centerchef.
Overgreb begået af medarbejder eller frivillig er bortvisningsgrund. Den
ansvarlige centerchef og HR træffer beslutning herom.
Det Tværfaglige Kriseberedskab tager stilling til evt. politianmeldelse og
foretager denne, hvis det skønnes relevant.
Ved mistanke om grov vold eller seksuelle overgreb vurderer Det Tværfaglige Kriseberedskab sammen med StraXen, hvorvidt barnet skal
køres akut til undersøgelse og behandling på hospitalet.
StraXen aftaler med lederen af dagtilbuddet, skolen eller foreningen
hvem der kører barnet til hospitalet. StraXen vil altid deltage på hospitalet.
Kontaktoplysninger findes bagest i pjecen.
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StraXen
StraXen er et tværfagligt team i Center for Børn og Forebyggelse, som
varetager akutte og forebyggende indsatser. StraXen består af fire socialrådgivere, en sundhedsplejerske og en familiekonsulent.
StraXen kan kontaktes i tidsrummet:
Mandag, tirsdag, onsdag:
kl. 9.00 – 15.00
Torsdag:
kl. 9.00 – 17.00
Fredag:
kl. 9.00 – 13.30.
Udenfor StraXens åbningstid skal der ske henvendelse til politiet, som
derefter kontakter vagten i StraXen.
StraXen kan generelt være behjælpelig med råd og vejledning i forhold
til, hvordan en mistanke eller en sag om overgreb håndteres. Det er
også StraXen, som sørger for politianmeldelse samt tager kontakt til
Børnehuset, hvis det er nødvendigt.
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Det Tværfaglige Kriseberedskab
Hvis der er mistanke om overgreb i et dagtilbud, på en skole eller i en
forening træder de involverede centerchefer sammen i et kriseberedskab.
Formålet med kriseberedskabet er at sikre, at barnets tarv varetages.
Det Tværfaglige Kriseberedskab tager ansvar for hele forløbet samt
orienterer og inddrager de involverede parter i fornødent omfang.
Når Det Tværfaglige Kriseberedskab modtager en henvendelse, der
vedrører en mistanke om et overgreb på et barn, indkaldes der til møde i
kriseberedskabet, som vurderer, om oplysningerne har en sådan karakter, at der skal foretages et videre sagsforløb.
Det Tværfaglige Kriseberedskab kan indkalde fagpersoner eller medarbejdere fra Kommunikation ad hoc med henblik på øget afklaring/
arbejdsopgaver i sagsforløbet m.v.

Det Tværfaglige Kriseberedskab for
Ishøj Kommune består af:
•
•
•
•

Centerchefen for Børn og Forebyggelse
Centerchefen for Dagtilbud og Skoler
Centerchefen for Kultur og Fritid
Den berørte leder

Det Tværfaglige Kriseberedskab for
Vallensbæk Kommune består af:
•
•
•
•

Centerchefen for Børn og Forebyggelse
Centerchefen for Børn og Unge
Centerchefen for Kultur og Sundhed
Den berørte leder
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Vigtige adresser og telefonnumre

StraXen

Telefon 43 57 75 78

Ishøj og Vallensbæk		
Politiet (udenfor StraXens åbningstid)
Telefon 114
		
Centerchef for Børn og Forebyggelse
Telefon 43 57 74 13
Ishøj og Vallensbæk
Mobil
40 32 70 61
Centerchef for Dagtilbud og Skoler
Ishøj		

Telefon 43 57 73 97
Mobil
51 53 96 55

Centerchef for Kultur og Fritid
Ishøj		

Telefon 43 57 71 10
Mobil
20 82 32 74

Centerchef for Børn og Unge
Vallensbæk

Telefon 47 97 45 13
Mobil
40 20 37 27

Centerchef for Kultur og Sundhed
Vallensbæk

Telefon 47 97 41 10
Mobil
51 54 60 31

Hvidovre hospital
Børnemodtagelsen

Telefon 38 62 31 79
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