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Indledning

SFI rapport afslører, at hver 6. barn oplever vold i hjemmet

På baggrund af dette har Mariagerfjord Kommune i samarbejde med 

SISO udarbejdet en beredskabsplan til forebyggelse og håndtering 

af overgreb mod børn og unge. Den indeholder Mariagerfjord 

Kommunes skriftlige beredskab og handlevejledninger i tilfælde af 

mistanke eller viden om, at børn og unge i alderen 0-18 år har været 

udsat for seksuelle overgreb, fysisk eller psykisk vold.

Pjecen henvender sig til alle medarbejdere og ledere, som har 

kontakt med børn og unge under 18 år.

Beredskabet skal fungere som handleguide på tværs af faggrupper, 

institutioner og i samarbejdet med andre sektorer, således at de 

fagpersoner, der skal være de aktive handleparter i beredskabet, 

oplever at have enkle, klare og overskuelige procedurer som hjælp 

til at huske det, der skal huskes.

Formålet med pjecen er 

at skabe viden om 

definitioner, tegn og 

signaler -samt 

overskuelighed over 

handlemulighederne i 

tilfælde af viden eller 

mistanke om overgreb 

mod børn og unge i 

alderen 0-18 år.

 

SERVICELOVEN 

§ 19. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen 

skal udarbejde et beredskab til fott· 

byggelu. tidlig opCj)oring og behand

ling af sager om overgneb- mod børn 

og unge. Beredskabet skal udformes 

skriftligt, vedtages af kommunalbesty· 

t"elsen og offentliggøres. Kommunal

bestyrelsen skal revidere beredskabet 

løbende efter behov dog med maksi

malt fire års intervaller. 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pure.vive.dk/ws/files/748603/1616_Vold_og_seksuelle_overgreb_mod_boern_og_unge.pdf
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Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og 

psykisk vold

For at kunne reagere på viden eller mistanke om vold og seksuelle 

overgreb er det nødvendigt at definere, hvad der forstås ved vold og 

seksuelle overgreb.

Definition af vold

Vold defineres som en handling eller trussel, der - uanset formålet - er 

egnet til eller skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, 

smerter eller skader personen. Volden kan have samme effekt på andre 

personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være 

en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt.

Uanset typen af vold der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd 

fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller 

forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for 

vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare (Socialstyrelsen, 2016).

Psykisk vold i nære relationer defineres som gentagne handlinger, som 

nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer. Handlingerne 

kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller 

begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse (lev uden vold, 2019).

Definition af seksuelle overgreb

Seksuelle overgreb mod børn er karakteriseret ved, at voksne udnytter 

barnets tillid. Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet og er en 

handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er 

modent til at give samtykke til. Det seksuelle overgreb er udtryk for den 

voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og 

unge der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende 

adfærd. Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den 

almindelige moral (Socialstyrelsen, 2016).
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Forebyggelse

Mariagerfjord Kommune har en vifte af forebyggende tiltag, som kan 

benyttes.

Sundhedsplejen

Udover de opgaver, som Sundhedsplejen normalt varetager ift. gravide, 

spædbørn, daginstitutioner og skoler, så holder sundhedsplejen åbent hus i 

samarbejde med andre fagpersoner, tilbyder ekstrabesøg ved særlige 

behov, tilbyder udvidet rådgivning til unge mødre, forældreuddannelse, 

undervisning i 8. klasserne om "SundSex" i samarbejde med Sexualisterne 

(UngtilUng samtaler) mm.

Ungdomskonsulenter

Ungdomskonsulenterne er et tilbud til unge, hvor man kan få en snak samt 

råd, vejledning og evt. hjælp til at komme videre i forhold til den unges 

givne situation.

Ressourcecentret

På Ressourcecenteret i Handest arbejdes der med børn, unge og familier, 

der har brug for praktisk, pædagogisk eller anden støtte. Der er mange 

forskellige problematikker og aldersgrupper tilknyttet og centret har derfor 

også flere forskellige slags tilbud og personale.

TUBA

TUBA står for Terapi og Rådgivning for Unge som er Børn af 

Alkoholmisbrugere. TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge 

mellem 14 og 35 år, der er vokset op i et hjem med alkoholmisbrugere. 

Hjælpen er gratis, og alle ansatte samt frivillige har tavshedspligt.

Antimobbestrategi

Som en del af det forebyggende fokus på psykisk vold har de enkelte skoler 

i samarbejde med skolebestyrelser udarbejdet antimobbestrategier. Der 

arbejdes desuden med ”Fri for mobberi” indenfor dagtilbudsområdet.
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Tidlig opsporing

Det kan ofte være en vanskelig og kompleks opgave at opspore overgreb 

mod børn og unge, da overgreb ofte er omgærdet af tavshed og 

hemmeligholdelse. Det kan derfor være vanskeligt at få be– eller afkræftet 

en mistanke, hvilket kan betyde, at du som fagperson i sådanne tilfælde vil 

stå med tvivl og usikkerhed, om overgrebet har fundet sted.

Det er vigtigt med åbenhed på arbejdspladsen omkring, hvordan man 

handler på en mistanke om overgreb, fordi symptomer og signaler ofte ikke 

er entydige. Hvis du er det mindste i tvivl, så kontakt din leder.

Det er også vigtigt med et godt samarbejde med forældrene, men hvis din 

mistanke retter sig mod forældrene, skal de ikke inddrages.

Hvilke tegn skal du være opmærksom på ved mistanke om overgreb?

Det er typisk gennem barnet/den unge, at vi får viden eller mistanke om 

overgreb. Barnet kan udvise tegn eller reaktioner eller komme med udsagn 

om overgreb. Hvis barnet/den unge viser tegn og reaktioner eller kommer 

med udsagn, der indikerer overgreb, så har barnet/den unge brug for, at et 

andet menneske aktivt og engageret reagerer og handler på det.

Børns/unges tegn og reaktioner på overgreb er ofte komplekse, flertydige 

og multifaktorielle. Tegnene og reaktionerne kan være både somatiske, 

psykologiske og bestå af sociale aspekter i et barns/en ungs adfærd eller 

mis-trivsel.

Det er dog også vigtigt at være opmærksom på, at tegn på mistrivsel ikke 

nødvendigvis er ensbetydende med tegn på overgreb.
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Mistrivsel kan også skyldes andre belastende oplevelser i barnets/den 

unges liv, f.eks. skilsmisse, dødsfald i familien, skoleproblemer eller andet.

Det er ikke muligt at udarbejde en facitliste, der rummer alle tegn og 

reaktioner, men du kan i det nedenstående læse om en række 

opmærksomhedspunkter.

Seksuelle overgreb

I Mariagerfjord Kommune anvender vi JanusCentrets bekymringsbarometer 

til at vurdere, hvad vi skal være opmærksomme på i forhold til seksuelle 

overgreb. Bekymringsbarometeret skelner mellem den adfærd børn/unge 

kan have i forskellige aldre.

JanusCenterets bekymringsbarometer viser især hvilken adfærd hos børn/

unge, du skal være opmærksom på. Bekymringsbarometeret er udleveret til 

alle skoler og daginstitutioner.

Udover JanusCenterets bekymringsbarometer kan du her også finde 

SISO´s oversigt, som beskriver tegn og reaktioner på seksuelle overgreb. 

Der skelnes mellem fysiske, psykiske og sociale/adfærdsmæssige tegn og 

reaktioner. Det beskrives ligeledes i forhold til den aktuelle aldersgruppe.

Landsdækkende hjælp til børn og unge med seksuelt bekymrende eller 

krænkende adfærd.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://socialstyrelsen.dk/filer/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/seba-folder.pdf
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Fysiske tegn på seksuelle overgreb

Småbørn Mellemstore børn Teenagere

Rødmen, irritation 
omkring kønsorga-
ner, skede- og ende-
tarmsåbning•

Mellemstore børn vil udvise de 
samme fysiske tegn og sympto-
mer som småbørn. Herudover:

Teenagere vil udvise de 
samme tegn og sympto-
mer som småbørn og 
mellemstore børn. Her-
udover:

Smerte, kløe, udslæt 
omkring kønsorga-
ner, skede- og ende-
tarmsåbning•

Psykosomatiske klager over 
smerter i underlivet, hovedpine, 
mavepine m.m.

Tidlig seksuel aktivitet

Vaginal blødning, 
blødning fra kønsor-
ganer og ende-
tarmsåbning

Vanskeligheder med kropslig 
kontakt, berøring

Tidlig graviditet og abort

Blærebetændelse, 
skedekatar

Mangelfuld eller overdreven per-
sonlig hygiejne

Forsøg på at tilbagehol-
de/ skjule fysisk udvik-
ling

Blod i underbukserne

Have svært ved at gå 
eller sidde

Mave- og fordøjel-
sesvanskeligheder

Klager over utilpas-
hed

Stoppe ting/objekter 
op i skede- og ende-
tarmsåbning

Ufrivillig vandladning, 
encoprese

Revner i mundvige, 
sår i munden

Pådragelse af seksu-
elt over-førte syg-
domme

Synkebesvær, ube-
hag ift. bestemte 
fødevarer

Usædvanlig krops-
lugt (sæd)

Følger ikke normal 
vækstkurve
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Psykiske tegn på seksuelle overgreb

 

Småbørn Mellemstore børn Teenagere

Humørsvingninger Mellemstore børn vil udvise de sam-
me tegn og symptomer som små-
børn. Herudover:

Teenagere vil udvi-
se de samme psy-
kiske tegn og 
symptomer som 
småbørn og mel-
lemstore børn. 
Herudover:

Tristhed Lav selvfølelse Depression

Angst Magtesløshed Mistillid til andre

Uforklarlig gråd, skrige-
ture

Apati Manglende identi-
tetsfølelse

Mareridt, bange for at 
falde i søvn

Skyldfølelse Forvirret omkring 
kønsidentitet

Udvise ligegyldighed, 
robot-lignende adfærd

Skamfølelse Forøget skyld- og 
skamfølelse

Isolation Begyndende depression

Ensomhedsfølelse Indadvendthed

Reagerer ikke på opfor-
dring på kontakt, træk-
ker sig ind i sig selv/i en 
skal

Mistillid til voksne

Utryg tilknytning

Dissociation

Ukritisk i kontakten til 
andre
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Sociale og adfærdsmæssige tegn på seksuelle overgreb

Småbørn Mellemstore børn Teenagere

Ændring i adfærd Mellemstore børn vil udvise de sam-
me sociale tegn og symptomer som 
småbørn. Herudover:

Teenagere vil 
udvise de samme 
tegn og sympto-
mer som små-
børn og mellem-
store børn. Her-
udover:

Seksualiseret adfærd Indlæringsvanskeligheder, manglen-
de koncentration

Selvskadende 
adfærd, cutting, 
selvmordstanker- 
og forsøg

Overdreven/tvangspræget 
onani

Udvise voksen seksuel adfærd, gå 
forførende, flirtende

Spiseforstyrrelser

Usædvanlig interesse i og vi-
den om seksualitet ud over 
alders- og udviklingsmæssigt 
niveau

Påfaldende påklædning Alkohol og stof-
misbrug

Koncentrationsvanskeligheder 
fx ved leg og samvær med 
andre

Manglende blufærdighed eller over-
dreven blufærdighed ift. egen krop og 
i relation til omgivelserne

Udvise pseudo-
modenhed

Leg med dukker, hvor seksu-
elle overgreb illustreres

Begyndende selvdestruktiv adfærd Hemmeligheds-
fulde, skamfulde

Regredierende adfærd, baby-
sprog

Tab af kompetencer Udvikling af spe-
cielt kropssprog, 
kropsholdning

Udadreagerende, aggressiv 
adfærd, sparke, slå, bide

Begyndende udvikling af beskyttel-
sesstrategier for at undgå seksuelle 
overgreb eller afsløring heraf

Hyperaktivitet Mobning

Frustration og vrede Begyndende selvmordstanker

Frygt for og modvilje mod be-
stemte personer eller steder

Umotiveret gråd

Tavshed

Påførelse af selvforskyldt 
smerte, banke hovedet ind i 
ting, trække i hår, skære i sin 
krop



Dene side er med vilje 
efterladt uden indhold.

12 
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Fysiske og psykiske tegn på vold

 

Vold kan være både fysisk og psykisk, du kan her nedenfor se nogle 

af de tegn og reaktioner, du bør være opmærksom på. Listen er ikke 

udtømmende.

Fysiske tegn Psykiske tegn Sociale og adfærds-
mæssige tegn

Mærker efter slag Tristhed Koncentrationsvanskelig-
heder ift. leg og samvær 
med andre

Brandmærker Indadvendthed Leg med fx dukker, hvor 
vold illustreres

Sår på kroppen Ensomhedsfølelse, føler 
sig anderledes

Vanskeligheder med im-
pulskontrol

Mærker efter kvælnings-
forsøg

Isolation Indlæringsvanskeligheder

Brud på arme og ben, kra-
veben eller andre knog-
lebrud

Utryg tilknytning Tab af kompetencer

Symptomer på ’shaken 
baby syndrome’

Mistillid til voksne Udadreagerende, aggres-
siv adfærd

Hyppige skadestuebesøg Dissociation Følelse af frustration og 
vrede

Psykosomatiske klager Lav selvfølelse Hyperaktivitet, hypersen-
sitivitet

Vanskeligheder med 
kropslig kontakt, berøring

Hjælpesløshed, magtesløs
-hed

Angst

Søvnvanskeligheder Skyldfølelse, skamfølelse Selvdestruktiv og selvska-
dende adfærd

Begyndende depression Udvikling af beskyttelses-
strategier for at undgå vold 
eller afsløring heraf

Manglende identitetsfølel-
se

Overtilpassethed

Svært ved at løsrive sig fra 
forældre/løsriver sig for 
hurtigt

Vanskeligheder med at 
regulere følelser

Post Traumatisk Stress 
Disorder (PTSD)
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Handlevejledning ved mistanke eller viden om 

seksuelle overgreb, vold eller andet

Enhver sag, der involverer mistanke eller viden om seksuelle overgreb mod 

et barn eller en ung under 18 år, kræver handling. Er det akut, skal du ringe 

til Familierådgivningen.

Mange parter involveres, og loven udstikker rammerne for handling. Der er 

meget at huske på, mange detaljer -og mange tråde at holde sammen på.

Det følgende er en tjekliste, som kan bruges som hjælp til at sikre, at du har 

husket det, du skal huske og som hjælp til at angive de mulige veje, 

forpligtelser og muligheder, du har i håndtering af mistanke eller konkret 

viden om vold eller seksuelle overgreb.

Uanset, hvad der er sket, sagens omfang, bekymringens tyngde, hvem der 

har gjort hvad mod hvem – så er det vigtigt at fastholde fokus på barnet/den 

unge.

Handlevejledning til dig, som er ansat i fx vuggestue, børnehave, 

skole, SFO klub eller andet lignende dag- eller fritidstilbud

Er du pædagog, lærer, medhjælper eller på anden måde ansat uden 

lederansvar, så er din primære opgave at videregive viden til din leder. Du 

har, som enhver kommunalt ansat, desuden altid skærpet 

underretningspligt. Pligten er personlig, men det opfordres til, at du vender 

en bekymring med din leder inden evt. underretning.

Det er altid socialrådgiver, der har eventuel kontakt til politimyndighederne.

Tidlig opsporing er vigtigt, så derfor er det vigtigt, at du som har den nære 

relation til barnet tør spørge ind og samtale med barnet, du er bekymret 

omkring. Husk i denne forbindelse også, at du altid kan inddrage dine 

kolleger for at få tværfaglig sparring.
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Ansat – ikke leder

• Du kender barnet bedst og derfor er du ansvarlig for at videregive 

bekymring og viden til socialrådgiver, så de er godt klædt på til en 

børnesamtale.

• Du skal videregive din viden til din leder

• Du har underretningspligt til Familierådgivningen—også selvom din 

leder ikke er enig i din vedvarende bekymring

• Det er vigtigt at holde fokus på barnet/den unge og støtte det.

Leder

• Du har underretningspligt til Familierådgivningen. Du har mulighed 

for at drøfte din bekymring ved at ringe til Familierådgivningen.

• Lav en plan for håndtering af sagen internt i institutionen/skolen/

klubben

• Tavshedspligt – det er væsentligt, at du husker at overholde denne. 

Har du brug for sparring, så overvej hvem du bruger til dette

• Kontakt din fagchef hvis du er i tvivl

Hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre

• Kontakt Familierådgivningen med det samme

• Lav en skriftlig underretning til Familierådgivningen

• Husk at du i dette tilfælde ikke må orientere forældrene om 

mistanken.
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Hvis mistanken retter sig mod en kommunalt ansat (medarbejder eller 

leder)

Kontakt din fagchef – der senere også kontakter kommunens 

personalechef om håndtering af sagen. Du skal koordinere med fagchefen 

ift. at sende en skriftlig underretning til Familierådgivningen.

Hvis mistanken retter sig mod en anden person end ansat eller 

forælder

• Overvej sammen med fagchefen orientering til berørte/alle forældre 

og børn

• Overvej om der skal ske orientering til øvrige forældre og børn/unge, 

hvis andre børn/unge kunne være i risiko for også at blive krænket

• Pressehåndtering. Husk, at det altid er en ledelsesmæssig opgave at 

håndtere pressen.

Hvis mistanken retter sig mod et andet barn i institutionen

• Planlæg den pædagogiske indsats i forhold til børnene

• Det er væsentligt at tale med de involverede børn og deres forældre

• Husk at du skal lave underretning til Familierådgivningen på alle 

involverede børn

• Orientering til tilsynsmyndighed og forvaltning

• Pressehåndtering. 

Husk, at det altid er en ledelsesmæssig opgave at håndtere pressen.

Kontakt Familierådgivningen

Det kan være svært at bedømme, om en sag er alvorlig -måske akut, hvis 

signalerne eksempelvis ikke er klare. Hvis du er i tvivl, så kontakt
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Familierådgivningen og få råd og vejledning. Giv familierådgiveren en 

orientering og aftal, hvem der gør hvad -herunder hvornår og hvordan 

forældrene orienteres.

Hvis det er udenfor åbningstiden, skal du kontakte politiet. Politiet kontakter 

så den sociale vagt, der ringer dig op. Den sociale vagt er til rådighed 

døgnet rundt.

Se også SISO (Videnscenteret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb 

på børn)

Underretning

Hvis du er bekymret for et barns/en ungs sundhed, trivsel eller udvikling, 

skal du underrette kommunen. Underretningen skal sikre, at barnet eller 

den unge og familien hurtigt får tilbudt hjælp. Når du har sendt en 

underretning vurderes det indenfor 24 timer, om underretningen er så 

alvorlig, at der er grund til at reagere samme dag. Derfor skal du ringe til 

Familierådgivningen, hvis det er akut.

Enhver person, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år 

udsættes for overgreb, har pligt til at underrette kommunen jf.

Servicelovens § 154.

Serviceloven § 154

§154, stk. 1. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år 

fra forældres eller andre opdragers side, udsættes for vanrøgt eller 

nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets 

sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

Du har som offentligt ansat skærpet underretningspligt efter Servicelovens 

§ 153.
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Servicelovens § 153

§ 153, stk. 1. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, 

skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten 

eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage:

• At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte

• At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på 

grund af de vordende forældres forhold .

• At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte 

på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller 

undladelse af at opfylde undervisningspligten eller

• At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.
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Hvordan skrives en underretning?

Er du ansat med en @mariagerfjord.dk mailadresse, kan du sende 

underretningen via e-mail (hent underretningsskema via intranettet). Hvis 

du ikke har en @mariagerfjord.dk mailadresse, skal du sende 

underretningen via blanketten på borger.dk - der er link via 

www.mariagerfjord.dk.

Du kan også lave en skrivelse, men det er vigtigt, at indholdet fra skemaet 

indgår i skrivelsen. Det letter familierådgiverens arbejde og har en positiv 

betydning for sagsbehandlingstiden.

Når du skriver underretningen, er det vigtigt, at du er så objektivt 

beskrivende som muligt. Fortæl hvad det er, du oplever i dit samspil med 

barnet/den unge og familien. Prøv at give eksempler på rent faktuelle 

forhold og observationer i dagligdagen men undgå at ”gætte” på årsagerne 

til problematikken omkring barnet/den unge, da dette kan forvirre det 

billede, som familierådgiveren skal danne sig af barnets/den unges og 

familiens situation.

Det er også vigtigt, at du ikke forsøger at pege på bestemte foranstaltninger 

i forhold barnet/den unge.

Det forventes, at underretningen er gennemgået med forældrene, inden 

denne indsendes. Er du i tvivl om, hvordan du får det sagt til forældrene, er 

du velkommen til at kontakte familierådgiveren i dit distrikt.

Hvis mistanken retter sig mod én eller begge forældre, orienteres de 

ikke om underretningen. Underretningen sendes direkte til 

kommunen. Kommunen koordinerer med politiet, hvornår forældrene 

orienteres om underretningen.  

Underretningen skal indeholde følgende (jf. skemaet):

• Ajourførte data på både børn og forældre, herunder hvem der har 

http://www.mariagerfjord.dk
http://borger.dk
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forældremyndigheden Beskrivelse af det der giver anledning til 

bekymring, hvor længe der har været grund til bekymring, og 

hvordan dette giver anledning til bekymring for barnets 

udvikling og trivsel

• Barnets udvikling og adfærd (barnets humør/sindsstemning -

stabil, svingende, temperamentsfuld). Har der været ændringer 

i barnets humør/sindsstemning? Hvordan er barnets forhold til 

andre børn og voksne? (social, hjælpsom, afvisende, isolerer 

sig, krævende, provokerende etc.)

• Barnets ressourcer (f.eks. motorisk, socialt, følelsesmæssigt, 

intellektuelt, sprogligt)

• Barnets familieforhold

• Barnets dagtilbud/skoleforhold

• Barnets sundhedsforhold

• Barnets fritidsforhold og venskaber

• Andre relevante forhold

• Anføre om forældrene er orienteret om underretningen, og hvis 

ikke begrundelsen herfor

Ved indsendelse af en underretning bliver du ikke part i familiens 

sag, men din viden er nødvendig for familierådgiverens arbejde.
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Hvad sker der, når underretningen er modtaget?

• Det vurderes indenfor 24 timer efter modtagelsen af en 

underretning, om barnets/den unges sundhed eller udvikling er 

i fare, så der straks kan iværksættes en akut indsats overfor 

barnet/den unge. Hvis der vurderes, at der ikke er behov for en 

akut indsats, behandles sagen som beskrevet i de næste 

afsnit.

• Modtagelsen tager imod alle underretninger og vurderer 

fagligt, om der skal handles samme dag. Hvis der allerede er 

indsatser igangsat i forhold til barnet laves der 

"andenvurdering" jf. SEL § 155a, stk. 1 i forhold til, om den 

iværksatte støtte dækker behovet.

• I weekend og helligdage modtages underretninger, der er 

indkommet via kommunens hjemmeside, på en særlig mail. 

Denne mail modtages af kommunes socialvagt, der inden 24 

timer vurderer underretningen i forhold til hvor hurtigt, der skal 

handles på dette. Vurderingen noteres i journalen

Hvis det vurderes, at der ikke skal ske en akut indsats på din 

underretning, følger følgende sagsgang:

• Du vil få en skriftlig bekræftelse på, at Familierådgivningen har 

modtaget din underretning senest seks hverdage efter 

modtagelsen. I kvitteringsskrivelsen fremgår det hvilken 

familierådgiver, der fremover er ansvarlig for sagen.
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• Familierådgiveren tager kontakt til 

forældremyndighedsindehaveren for at træffe aftale om 

drøftelse af underretningen. Drøftelsen af underretningen med 

forældremyndighedsindehaver-en sker senest ti arbejdsdage 

efter modtagelsen

• I forbindelse med familierådgiverens drøftelse med 

forældremyndighedsindehaveren, sikrer familierådgiveren 

samtykke til afholdelse af netværksmøde, såfremt det skønnes 

hensigtsmæssigt. Ved teammødet sikres deltagelse af 

forældremyndighedsindehaveren

• Der skal altid afholdes børnesamtale, dette sker hurtigst 

muligt. Familierådgiveren vurderer hvor, hvornår og hvorledes 

denne skal foregå—f.eks. i skole eller dagtilbud.

• Familierådgiveren træffer beslutning om, hvorvidt 

underretningen giver anledning til iværksættelse af en 

børnefaglig undersøgelse – Servicelovens § 50 undersøgelse

• Familierådgiveren sikrer forældremyndighedsindehaverens 

samtykke til indledning af § 50 undersøgelse til afklaring af 

barnets og familiens eventuelle støttebehov, herunder 

samtykke til indhentelse af udtalelser om barnet hos de 

fagpersoner, der i dagligdagen er tæt på barnet i skole, 

dagtilbud og lignende

• Familierådgiveren vil ofte bede om en statusudtalelse på 

barnet til belysning af barnets udvikling og trivsel.
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• Fagpersonen fra skole, SFO, daginstitution, klub eller øvrige 

dagtilbud udarbejder udtalelse om barnet/den unge. Det er 

fagpersonens ansvar at sikre eventuel ledelsesmæssig 

godkendelse heraf

• Familierådgiveren skal altid give skolen eller daginstitutionen 

en tilbagemelding, så fagpersonerne kan arbejde videre med 

barnet/den unge, og der skal være klarhed over, hvornår 

familierådgiveren eventuelt skal kontaktes igen. Dette 

forudsætter dog, at forældrene har givet samtykke hertil

• Hvis du i din egenskab af fagperson har lavet en underretning, 

skal du have oplyst, om underretningen har givet anledning til 

børnefaglig undersøgelse eller foranstaltninger for barnet/den 

unge. Det er godt at vide, hvis du f.eks. ikke synes, at der ser 

ud til, at der sker ændringer for barnet. Disse oplysninger kan 

du ikke få, hvis du har underrettet som privatperson.

Når familieafdelingen modtager en underretning, vurderer de, om 

sagen skal politianmeldes.

Hvor sendes underretningen hen?

Er du ansat med en @mariagerfjord.dk mailadresse, kan du sende 

underretningen via e-mail (hent underretningsskema via intranettet). 

Hvis du ikke har en @mariagerfjord.dk mailadresse, skal du sende 

underretningen via blanketten på borger.dk - der er link via 

www.mariagerfjord.dk.

I akutte tilfælde uden for Mariagerfjord Kommunes åbningstid 

kontaktes politiet, som kan henvise til den sociale døgnvagt.

http://www.mariagerfjord.dk
http://borger.dk
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I tilfælde af konflikt mellem medarbejder og den 

krænkende

I tilfælde, hvor der har været overgreb mod børn, kan der opstå situationer, 

hvor medarbejderen i en eventuel konfrontation med krænkeren kan blive 

udsat for vold eller trusler.

I sådanne tilfælde er det muligt for medarbejderen at få krisehjælp via Mari-

agerfjord Kommunes kriseberedskab. I sådanne tilfælde vil din leder sørge 

for, at kriseberedskabet kontaktes. Desuden skal politiet kontaktes, hvis 

medarbejdere udsættes for vold eller trusler.

Hvad er Mariagerfjord Kommunes kriseberedskab

I tilfælde af en kritisk hændelse kan du få hjælp, råd og vejledning af Maria-

gerfjord Kommunes kriseberedskab.

Om kriseberedskabet

Kriseberedskabet er den enhed, der tager sig af medarbejdere i Mariager-

fjord Kommune, som har været udsat for en hændelse, der kræver psykisk 

førstehjælp eller psykologisk krisehjælp.

Kriseberedskabets sammensætning

Kriseberedskabet består af:

• Privatpraktiserende psykologer

• Et team af RITS-uddannede, som er organisatorisk forankret i Maria-

gerfjord Kommunes HR-afdeling

• Mariagerfjord Kommunes arbejdsmiljøkonsulent

Den daglige brug af kriseberedskabet koordineres gennem arbejdsmiljø-

konsulenten.
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Handleplan for implementering af beredskabsplan

• Beredskabsplanen er kvalificeret af ledelser indenfor Børn og Familie 

forud for politisk vedtagelse.

• Decentral ledelse er ansvarlig for implementering af beredskabsplan i 

de enkelte afdelinger.

• Planen bliver gennemgået og rettet hver fjerde år - eller ved behov i 

forbindelse med massive ændringer.

• Chefniveau er ansvarlig for implementering på decentralt 

ledelsesniveau.

• Beredskabsplanen er vedtaget i Byrådet.

Nyttige adresser og telefonnumre

Velfærdssekretariatet

Du kan kontakte Velfærdssekretariatet, hvis du har praktiske spørgsmål på 

telefonnummer: 9711 3000.

Børnehus Nord

Børnehus Nord bistår kommunerne i Region Nordjylland med udredning i 

sager om overgreb mod børn og unge.

SISO

SISO er det nationale videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle 

overgreb og fysisk/psykisk vold mod børn. SISO hører under 

Socialstyrelsen.
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Links

SFI rapport: http://pure.sfi.dk/ws/

files/748603/1616_Vold_og_seksuelle_overgreb_mod_boern_og_unge.pdf

Lev uden vold: https://levudenvold.dk/for-fagfolk/socialfaglig-definition-af-

psykisk-vold/

WHO’s definition af seksualitet: https://vidensportal.dk/temaer/seksuelle-

overgreb/borns-seksuelle-udvikling

Januscentrets bekymringsbarometer: http://januscentret.dk/wp-content/

uploads/Januscentret_bekymringsbarometer_DK_2016.pdf

https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/seksuelle-og-voldelige-overgreb/

seksuelle-overgreb/tegn-og-reaktioner-pa-seksuelle-overgreb

https://socialstyrelsen.dk/voksne/vold-i-naere-relationer/vaerktojskasse/tegn

-og-signaler-pa-vold

www.siso-boern.dk

www.socialstyrelsen.dk/born/overgreb

Straffelov: http://pure.sfi.dk/ws/

files/748603/1616_Vold_og_seksuelle_overgreb_mod_boern_og_unge.pdf

Forældreansvarslov: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?

id=203265

Børnehus Nord: http://boernehus-nord.dk/

http://pure.sfi.dk/ws/files/748603/1616_Vold_og_seksuelle_overgreb_mod_boern_og_unge.pdf
https://levudenvold.dk/for-fagfolk/socialfaglig-definition-af-psykisk-vold/
https://vidensportal.dk/temaer/seksuelle-overgreb/borns-seksuelle-udvikling
http://januscentret.dk/wp-content/uploads/Januscentret_bekymringsbarometer_DK_2016.pdf
https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/seksuelle-og-voldelige-overgreb/seksuelle-overgreb/tegn-og-reaktioner-pa-seksuelle-overgreb
https://socialstyrelsen.dk/voksne/vold-i-naere-relationer/vaerktojskasse/tegn-og-signaler-pa-vold
http://www.siso-boern.dk
http://www.socialstyrelsen.dk/born/overgreb
http://pure.sfi.dk/ws/files/748603/1616_Vold_og_seksuelle_overgreb_mod_boern_og_unge.pdf
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=203265
http://boernehus-nord.dk/
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Mariagerfjord Kommune

Ndr. Kajgade 1

9500 Hobro

97 11 30 00

www.mariagerfjord.dk

http://www.mariagerfjord.dk
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