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Vedr. antallet af børn på krisecentrene, som har oplevet vold  

Socialudvalget behandlede på mødet den 21. november 2012 
Socialforvaltningens strategi for kriseramte kvinder og familier. På 
mødet spurgte Socialudvalget til antallet af børn på krisecentre, der 
har oplevet vold i hjemmet. 
 
Når en kvinde bliver indskrevet på et krisecenter efter § 109 i 
serviceloven, er dette ensbetydende med, at hun har været udsat for 
vold eller trusler om vold. Kvinderne har i nogle tilfælde deres børn 
med på krisecentret. Børnene er ofte påvirket af moderens situation. 
Nogle børn har været vidne til forældrenes skænderier, eller de har 
været vidner til volden eller trusler om vold. Det betyder, at 
krisecentrene har særlig opmærksomhed rettet mod børnenes situation. 
 
Er der derimod tale om, at et barn selv har været udsat for vold, 
underretter krisecentret Børne- og Familiecenter København, som 
herefter vurderer den konkrete situation. 
 
Socialforvaltningen foretager ikke opgørelser af antallet af børn, der 
har været udsat for vold, hvor der er foretaget underretning af Børne- 
og Familiecenter København. 
 
Socialforvaltningen har tilsvarende ikke adgang til en præcis 
opgørelse af antal børn, der har overværet vold, men kan opgøre 
antallet af børn, der har været indskrevet med deres mor på et 
krisecenter på baggrund af vold (jf. § 109). Nedenstående opgørelse 
afspejler indskrevne i perioden januar 2012 til og med 28. november 
2012.  
 
Antallet af kvinder indskrevet efter § 109 på de seks krisecentre er i 
perioden i alt 251, hvoraf 150 kvinder havde et eller flere børn med 
sig, svarende til ca. 59 procent af de indskrevne kvinder. 58 procent af 
de 150 kvinder har haft et barn med, 29 procent af kvinderne har haft 
to børn med og 14 procent af kvinderne har haft 3 eller flere børn 
med. 
 
Samlet set har der indtil videre i 2012 i alt været indskrevet 238 børn 
med deres mor på et af forvaltningens seks krisecentre jf. § 109. 
 
Ved indskrivningen på et af Socialforvaltningens krisecentre tilknyttes 
barnet en kontaktperson, som har en særlig kontakt til barnet under 
opholdet på krisecenteret. Derudover får barnet samtaler med en 
psykolog i minimum fire timer i løbet af opholdet og op til 10 timer. 
Alle kommuner er ifølge servicelovens forpligtet til at give 
psykologsamtaler til børn, der er indskrevet med deres efter § 109. 
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