SÅDAN HANDLER DU…
… når du får mistanke eller viden om, at et barn eller ung bliver udsat for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb.

Mistanke om seksuelt overgreb eller vold, hvor barnet/den unge har synlige mærker
Ved mistanke om seksuelt overgreb eller barnet/den unge har synlige mærker efter vold sendes en underretning med det samme
til fammo@vejle.dk og kontakter Familie- og Handicapafdelingen på telefon 7681 5116, for at sikre at underretningen er
modtaget, og for at sikre beviser. Hvis der ikke er synlige mærker, kan underretningen sendes dagen efter.

Mistanke om andre overgreb
Ved bekymring, mistanke eller konkret viden om overgreb på et barn eller ung er det vigtigt at man lytter og stiller få forståelsesog afklarende spørgsmål til barnet/den unge (vær opmærksom på, at det ikke er en afhøring).
Eksempel: Barnet/den unge fortæller, at det har været udsat for vold.







Få barnet/den unge i enerum og spørg ind til den konkrete episode – hvorfor slog far/mor? Har han/hun slået dig før?
Var der andre hjemme, da det skete? Mv.
Lyt til barnets/ den unges fortælling – tag meget gerne noter, da disse kan benyttes til underretningen, og referer
barnets/den unges ord direkte i underretningen.
Forsikre barnet/den unge om, at det er det rigtige at fortælle det, og at voksne må ikke slå børn, og vis at du vil tage
barnets/den unges fortælling alvorligt.
Kontakt din nærmeste leder og fortæl om mistanken.
Tag evt. kontakt til den socialfagligerådgiver eller søg råd og vejledning hos Familie- og Handicapafdelingens
Modtagelsesteam på 7681 5116.
Send en underretning til fammo@vejle.dk samme dag eller SENEST dagen efter.

Vær opmærksom på…
…hvis barnet/den unge bor sammen med personen, som barnet/den unge fortæller udøver overgreb, må forældrene/samboende
voksen ikke orienteres, idet det kan skade eventuelt bevismateriale. Du må heller ikke orientere forældrene om, at Familie- og
Handicapafdelingen har været i institutionen/skolen og talt med barnet. Hvis barnet selv fortæller det til forældrene, og
forældrene tager kontakt til jer, så henvis dem til Familie- og Handicapafdelingen.
…at du som offentlig ansat har skærpet underretningspligt, og dermed er pålagt at give alle oplysninger videre som du er bekendt
med. Lov aldrig barnet/den unge, at du ikke vil fortælle noget videre.

Underretning – hvad er vigtigt!
Når du laver en underretning, så sørg for at få så mange detaljer med som muligt i forhold til hvad barnet/den unge fortæller.
Beskriv derudover dit øvrige kendskab til barnet/den unge, og hvilket kendskab du har til familien (skilsmisse,
forældresamarbejde, forældreomsorg osv.). Dette kan bidrage til, at Familie og Handicapafdelingen hurtigere kan danne sig et
helhedsbillede af barnet/den unge, og dermed bekymringsniveauet for underretningen.
Din rolle i forhold til sagen afsluttes i det øjeblik underretningen er afsendt. Du vil modtage en kvittering for at underretningen er
modtaget, men ikke få kendskab til hvordan underretningen behandles. Du kan dog blive spurgt til at være omsorgsperson i
forbindelse med den videre sagsbehandling, f.eks. i børnesamtalen eller videoafhøring i Børnehus Syd.
Når forældrene er blevet orienteret om underretningen, vil du blive orienteret.
Skabelonen til udarbejdelse af en underretning findes på Tværssiden: http://www.tvaers.vejle.dk/Bekymret--hvad-goer-jeg.aspx

Din rolle efter afsendt underretning
Du vil ikke jf. lovgivningen blive involveret/orienteret om de efterfølgende sagsbehandlings-/efterforskningsskridt.

MEN det er vigtigt, at du fortsat drager omsorg for barnet/den unge i den efterfølgende periode. Barnet/den unge skal opleve
dig, som en tydelig, robust og opmærksom voksen, der viser forståelse for barnets/den unges svære situationen. Du må gerne
tale med barnet/den unge om situationen, dog skal du ikke udspørge barnet/den unge.
Se bagsiden for et eksempel på Jeppe, som fortæller om at han er blevet slået af sin far.
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Eksempel:
Jeppe fortæller i forbindelse med et gruppe arbejde/en gå tur i skoven eller lign. Min far har slået mig.
Du noterer dig hvad Jeppe har sagt, og afventer, at du får mulighed for at tale med Jeppe alene – samme dag.
Du siger til Jeppe, at du gerne vil snakke med ham, om det han tidligere fortalt om at far har slået ham. Du spørger,
hvad det handler om. Du spørger ind til situationen, hvor far har slået? Var det i forbindelse med at far og Jeppe blev
uvenner? Var der andre hjemme? Hvad skete der så? Har far slået tidligere?
Samtalen afsluttes gerne med at du fortæller Jeppe, at voksne ikke må slå, og at du tager det han har fortalt meget
alvorligt. Du giver også Jeppe besked om at du vil snakke med din leder om samtalen, fordi du ikke vil tillade at der er
nogen der slår. Dette selvfølgelig med hensyn til barnets/den unges alder.
Jeppe roses igen og forsikres om, at du tager hans oplevelse meget alvorlig.
Herefter kontakter du din leder, og fortæller om samtalen og Jeppes oplevelse. I tager kontakt til den
socialfagligrådgiver og drøfter oplevelsen og vurderer at der fortsat er en bekymring for Jeppe og dagen efter
udarbejder og sender du underretningen til fammo@vejle.dk.
Det er Familie- og Handicapafdelingen, som modtager din mail med underretningen, og de vurderer alle
underretninger indenfor 24 timer. Da underretningen er sendt indenfor normal åbningstid vil underretningen blive
vurderet samme dag. Underretningen vil blive vurderet ud fra flere faktorer, og behandles prioriteret af en
Familierådgiver.
Din rolle i forhold til sagen afsluttes i det øjeblik underretningen er afsendt. Du vil modtage en kvittering for at
underretningen er modtaget, men ikke få kendskab til hvordan underretningen behandles. Du kan dog blive spurgt til
at være omsorgsperson i forbindelse med den videre sagsbehandling.

Mere viden om ”Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge” i Vejle
Kommunes handleplan:
http://www.tvaers.vejle.dk/lib/file.aspx?fileID=92990&target=blank
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