
BEREDSKABSPLAN FOR OVERGREB
Mistanke opstår hos 
medarbejder

Gå til nærmeste 
leder

Borgercenter Børn og 
Unge / Borgercenter 
Handicap taler med 
barnet og igangsætter 
evt. børnefaglig 
undersøgelse

Borgercenter Børn og 
Unge / Borgercenter 
Handicap iværksætter 
indsatser for barnet og 
familien

Ved spørgsmål få råd og vejledning hos dine 
samarbejdspartnere (fx Ressourceteamet eller -
centret, Borgercenter Børn og Unge / 
Borgercenter Handicap, Behandlingsenheden 
Fønix eller Børnehus region hovedstaden)

Borgercenter Børn og 
Unge / Borgercenter 
Handicap* vurderer 
underretningen inden for 
24 timer

Ved fortsat mistanke 
underret Borgercenter 
Børn og Unge / 
Borgercenter Handicap*. 
Fortsæt samtidig 
eksisterende indsats

Borgercenter Børn og 
Unge / Borgercenter 
Handicap drøfter med 
Børnehuset og evt. 
politiet, om 
underretningen skal lede 
til en politianmeldelse og 
sender evt. anmeldelse

Er der behov for en 
tværsektoriel indsats 
inddrages Børnehuset, 
og de foretager 
udredning af barnet

Hvis mistanken retter sig mod en ansat**

Område-/centerchef koordinerer med/ 
indkalder evt. til et koordinationsmøde 
med relevante samarbejdspartnere (fx 
Sct. Stefan teamet i Psykologhuset, 
Borgercenter Børn og Unge / 
Borgercenter Handicap, politi mm)

På baggrund af dialogen/ mødet vurderer chefen, om der er grundlag for politianmeldelse. Der lægges 
en plan for orientering og støtte til forældre, mistænktes kollegaer og øvrige børn i institution/ skole/ 
fritidshjem

Chef orienterer direktion og evt. presseafdeling om situationen

Områdechef kontakter Koncernservice og der lægges plan for orientering og håndtering af mistænkte 
medarbejder

Chef følger op på aftaler 
og koordinerer det videre 
forløb (sender 
politianmeldelse, 
indkalder til 
informationsmøde mm)

* Underet her: www.kk.dk/bekymret-et-barn-eller-en-ung-professionelle
** Se beredskabsplaner her: www.kk.dk/bekymret-et-barn-eller-en-ung-professionelle

Børnesamtale må ikke 
afholdes, når der er 
foretaget 
politianmeldelse, og 
afhøringen i Børnehuset 
ikke er foretaget. Hvis 
mistanken om overgreb 
omhandler forældre, må 
må forældre ikke 
partsafhøres, før politiet 
eller BBU/BCH har givet 
lov.

http://www.kk.dk/bekymret-et-barn-eller-en-ung-professionelle
http://www.kk.dk/bekymret-et-barn-eller-en-ung-professionelle


BEREDSKABSPLAN FOR OVERGREB
Beredskabsplan for overgreb henvender sig til dig, der er ansat i Københavns 
Kommune og som i dit daglige arbejde har kontakt og samvær med børn og 
unge i alderen 0-18 år. Vejledningen skal sikre, at du kender din rolle og dit 
ansvar i forebyggelse og håndtering af overgreb på børn.

Beredskabsplanen ligger i forlængelse af handlevejledningen ”Når du er 
bekymret for et barn” og præciserer håndtering af fysiske, psykiske og/eller 
seksuelle overgreb. 

Du skal være opmærksom på, at underretningspligten er personlig. Det betyder, 
at du har pligt til at underrette, hvis du er bekymret for et barns udvikling og 
trivsel, og at underretningspligten først er opfyldt, når du har foretaget 
underretningen. Du har dermed ikke opfyldt din underretningspligt ved at dele 
din bekymring med en kollega eller din leder. Du kan dog aftale med din leder, 
at vedkommende laver underretningen.

Du kan læse mere om tegn og reaktioner på fysiske, psykiske og seksuelle 
overgreb her: https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/hjaelp-til-indsats

Kontakter

• Borgercenter Børn og Unge 33 17 42 24 

• Borgercenter Handicap 20 29 23 08

Uden for Borgercenter Børn og Unges Borgercenter Handicaps arbejdstid,      

Døgnvagten 33 17 33 33 

• Politiet – overgrebsgruppen 93 50 00 11 

• Psykologhuset 33 17 20 02 

• Børnehuset 33 17 30 30 

Kontaktpersoner og telefonnumre i eget 
område 
• Borgercenter Børn og Unge

https://www.kk.dk/borgercenterboernogunge

• Borgercenter Handicap 

https://www.kk.dk/borgercenterhandicap

https://www.kk.dk/borgercenterboernogunge
https://www.kk.dk/borgercenterhandicap
https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/hjaelp-til-indsats
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