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INDLEDNING

FORMÅL
Formålet med denne vejledning er at sikre, at alle medarbejdere
ved, hvordan de skal forholde sig, når der opstår mistanke om
seksuelt grænseoverskridende handlinger eller overgreb mod
børn/unge i københavnske skoler og institutioner foretaget af
andre børn/unge.
Målgruppen for vejledningen er medarbejdere og ledere i
dagtilbud, skoler, fritidsinstitutioner og fritidscentre og -klubber
samt medarbejdere i forvaltningen.
Når du bliver bekymret for et barns generelle trivsel og udvikling,
er det vigtigt, at du så tidligt som muligt tager hånd om dine
oplevelser sammen med dine kolleger, din leder, barnet eller
den unge og forældrene.

Københavns Kommune har også en ”Beredskabsplan for overgreb”,
som henvender sig til medarbejdere i Københavns Kommune, som
arbejder med børn. Beredskabsplanen beskriver trin for trin, hvad
man som medarbejder og leder skal gøre, når man har mistanke eller
viden om overgreb på børn. Beredskabsplanen kan ses her:
http://sof.kkintra.kk.dk/sites/sof.kkintra.kk.dk/files-shared/mediaroot/Beredskabsplan%20for%20overgreb%20juni%202015_0.pdf.
Ved mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb begået af et
barn/ung mod et andet barn/ung, er der nogle særlige forhold, du
skal være opmærksom på. De behandles i denne vejledning.

I vejledningen ”Når du er bekymret for et barn eller en ung – en
handlevejledning” kan du læse om procedurer og
handlemuligheder, når du er bekymret eller har konkret viden
om, at et barn eller en ung er i mistrivsel eller udsættes for vold
eller overgreb. Du finder vejledningen her:
http://www.kk.dk/artikel/bekymret-et-barn-eller-en-ungprofessionelle.

3

NÅR MISTANKEN OPSTÅR

NÅR MISTANKEN OPSTÅR

Tre hovedregler ved viden eller mistanke om
overgreb

Hvis du har en mistanke om et seksuelt grænseoverskridende
forhold mellem to børn, eller du har set noget konkret, skal du
altid foretage en konkret og samlet vurdering, der tager
udgangspunkt i det enkelte barn/børn samt konteksten.
Afgørende elementer i vurderingen af, om der er tale om
seksuelt grænseoverskridende handlinger eller seksuelle
overgreb er:

Foretag en konkret og samlet vurdering af
situationen og handl derefter. Hver sag er unik,
men hovedproceduren er den samme hver
gang

•

Gå ALTID til nærmeste leder med viden eller
mistanke om seksuelt grænseoverskridende
handlinger eller overgreb

Indholdet af den seksuelle aktivitet i forhold til barnets alder
(se s.10)

•

Alders- eller udviklingsforskel mellem børnene

•

Magtforholdet mellem de involverede børn

•

Om der er sadistiske elementer i den seksuelle relation

•

Om der er trusler med i legen

•

Om der er krav om hemmeligholdelse

•

Overvej desuden:
•

Om der har været andre episoder

•

Om barnet/børnene har grænseoverskridende

Sørg for at sikre god, skriftlig dokumentation fra
starten og sørg for at opbevare denne
utilgængeligt for udenforstående.

seksuel adfærd i andre kontekster
•

Anvend eventuelt Janus Centrets bekymringsbarometer i din
vurdering af sagen (s.11)
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HVAD GØR JEG SOM MEDARBEJDER?

Hvis du overrasker børnene i en konkret situation, spørg dem da på
en neutral måde og i et talesprog, som er tilpasset børnenes
udviklingstrin/alder om, hvad de laver/leger, og hvor de evt. har set
eller kender denne leg fra?
Hvis du har en konkret mistanke, tal med barnet/børnene om det du
har set og spørg ind på en neutral måde og i et talesprog, som er
tilpasset børnenes udviklingstrin/alder.

Dato/Klokkeslæt:______________________________________________
Kort
kontekstbeskrivelse:___________________________________________
___________________________________________________________

Lyt til børnene og undgå at afhøre dem.

Hvad så eller hørte
du:_________________________________________________________

Skriv efterfølgende en episodebeskrivelse, hvor du konkret
beskriver, hvad der blev sagt/gjort. Nedskriv altid din bekymring ud
fra de observationer, der er gjort. Beskriv din bekymring så konkret
som muligt. Undlad at tolke på oplysningerne.

Hvem var til
stede:_______________________________________________________

Hvis du har fået din viden eller mistanke af en pårørende eller andre,
nedskriv da vedkommendes beskrivelse så konkret som muligt og
undlad at tolke på oplysningerne.
Nedskriv hvilke tegn, reaktioner eller hændelser, der ligger til grund
for din viden eller mistanke.
Husk at du har tavshedspligt, tal ikke om din viden eller mistanke
med nogen, der ikke er involveret i forløbet.
Det er afgørende for det videre sagsforløb, at der foreligger konkret
beskrivelse af en hændelse og hvilke handlinger, der som følge er
foretaget. Brug fx dette skema:

Hvilke handlinger har du foretaget dig
hvornår? ___________________________________________________
Kontaktet nærmeste leder
(dato/klokkeslæt): _____________________________________________
Kontaktet forældre
(dato/klokkeslæt):_____________________________________________
Kontaktet andre
(dato/klokkeslæt/hvem):________________________________________
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HVAD GØR JEG SOM MEDARBEJDER?
Det siger loven om udveksling af personlige oplysninger mellem
myndigheder på børneområdet
HVEM SKAL JEG TALE MED?
Drøft dine observationer med din nærmeste leder.
Tag sammen stilling til: Hvad er næste skridt i sagen? Skal der
underrettes? Hvem underretter?
Ved akut eller alvorlig bekymring og i situationer, hvor du
ikke er i tvivl om, at barnet eller den unge mistrives, skal
Socialforvaltningen underrettes med det samme.
Så hvis du får mistanke om seksuelle overgreb, hvor barnets
tarv er alvorligt truet, skal du omgående kontakte
Borgercenter Børn og Unge eller Borgercenter Handicap (se
kontaktoplysninger s.12).

Servicelovens § 49 a giver hjemmel til, at en række institutioner og
fagfolk i særlige tilfælde indbyrdes kan udveksle oplysninger om et
barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder.
Det gælder fx for skoler, skolefritidsordninger, fritidshjem,
daginstitutioner, sundhedsplejersker og myndigheder, der løser
opgaver inden for området for udsatte børn og unge.
Bestemmelsen er møntet på situationer, hvor en fagperson bliver
bekymret for et konkret barns trivsel, udvikling mv. og derfor har
behov for en drøftelse med andre fag- eller myndighedspersoner, fx
en leder eller en fagperson i en anden forvaltning. Du skal vurdere, at
udvekslingen er nødvendig ift. det forebyggende arbejde om udsatte
børn og unge.
Inden du udveksler oplysninger om et barn eller en ung, skal følgende
betingelse være opfyldt:
• Både den der ønsker at udveksle oplysninger og den, der skal
modtage oplysningerne skal falde ind under de ovenfor nævnte fagfolk,
institutioner og myndigheder.
• Du skal som udgangspunkt have forsøgt eller overvejet muligheden
for at indhente samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og evt.
den unge (hvis vedkommende er fyldt 15 år), før du udveksler
oplysninger.
Herudover er det vigtigt at være opmærksom på, at udveksling af
oplysninger som udgangspunkt kun må finde sted én gang. I særlige
tilfælde kan der ske udveksling af oplysninger på et opfølgende møde,
fx hvis der kommer afgørende nyt, der nødvendiggør yderligere
drøftelser.
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HVAD GØR JEG SOM LEDER?

NÅR EN MEDARBEJDER HENVENDER SIG
Vurder medarbejderens oplysninger, herunder om
karakteren af oplysningerne tyder på en eksperimenterende
leg, en seksuelt grænseoverskridende handling/situation eller
en decideret krænkende/overgribende handling (se s.9-10).
Vurder om der er tale om seksuelt grænseoverskridende
handlinger eller seksuelle overgreb ud fra følgende
overvejelser:
•
•
•
•
•
•

Indholdet af den seksuelle aktivitet i forhold til barnets
alder (se s. 10 og 11).
Alders- eller udviklingsforskel mellem børnene.
Magtforholdet mellem de involverede børn.
Om der er sadistiske elementer i den seksuelle relation.
Om der er trusler med i legen.
Om der er krav om hemmeligholdelse.

Du skal også, evt. sammen med en medarbejder, indkalde
og/eller orientere begge børns forældre om hændelsen samme
dag. Ved samtalen med forældrene skal du orientere om, at der
indsendes en underretning til forvaltningen på hvert af børnene,
så de kan få den relevante hjælp og støtte.
Informer psykologteamet i den tværfaglige support i området
Hvis det barn/ung som har begået overgrebet, er over 15 år,
overvej i samarbejde med BBU/BCH, om der skal foretages en
politianmeldelse.

Er situationen akut, skal du tage kontakt til Borgercenter Børn
og Unge/Borgercenter Handicap telefonisk øjeblikkeligt. Hvis
du er i tvivl om, om situationen er akut, kan du bede
Borgercenter Børn og Unge/Borgercenter Handicap om hjælp
til en nærmere vurdering af oplysningerne. Du kan også
kontakte Janus Centret (www.januscentret.dk) for rådgivning.
Hvis det er afklaret, at det drejer sig om en seksuelt
.grænseoverskridende handling eller et overgreb, skal der
underrettes på både det barn som har krænket og det barn,
som er blevet forulempet.
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HVAD GØR JEG SOM LEDER?

OPFØLGNING PÅ BØRNENE / DE UNGE
I de efterfølgende dage er det vigtigt at ”samle op”, både på barnet
eller den unge som har været udsat for en seksuel krænkelse og også
på den som har begået overgrebet.
Det ligger ikke inden for medarbejderens eller skoleledelsens
faglighed at føre samtaler med børnene/de unge om overgrebet, men
ledelsen bør følge op på, at der foretages samtaler med børnene/de
unge – enten ved områdets psykolog eller gennem en børnesamtale
med en sagsbehandler.
Er en større børnegruppe involveret og berørt, bør det planlægges i
samråd med Janus Centret, hvordan situationen håndteres i den
konkrete institution/skole, herunder, hvordan man opretholder sin
tavshedspligt samtidig med, at der følges op på børnene.
Det barn som er blevet krænket, skal altid skærmes/beskyttes fra det
andet barn.
OBS: Ledelsen skal tage ansvar for, at sagen bliver fulgt op relevant
både i forhold til børnene og forældrene og i forhold til
forvaltningens videre reaktion på krænkelsen af barnet.

Underretningspligten
Alle borgere har pligt til at underrette
myndighederne, hvis de møder børn eller unge,
der er udsat for omsorgssvigt. Som fagperson har
du skærpet underretningspligt, der går forud for
din tavshedspligt.
Den skærpede underretningspligt betyder, at du
har pligt til at reagere, alene på baggrund af en
formodning om, at et barn eller en ung under 18 år
har behov for særlig støtte. 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
din leder.
Du kan dog aftale med din leder, at vedkommende
laver underretningen. Se evt. Ankestyrelsen
https://ast.dk/born-familie/hvad-handler-dinklage-om/underretninger/fagpersoners-saerligeunderretningspligt

Du skal også, evt. sammen med en medarbejder, indkalde og/eller
orientere begge børns forældre om hændelsen samme dag. Ved
.samtalen med forældrene skal du orientere om, at der indsendes en
underretning til forvaltningen på hvert af børnene, så de kan få den
relevante hjælp og støtte.
Informer psykologteamet i den tværfaglige support i området
Hvis det barn/ung som har begået overgrebet, er over 15 år, overvej i
samarbejde med BBU/BCH, om der skal foretages en
politianmeldelse.
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NÅR SOCIALFORVALTNINGEN MODTAGER EN UNDERRETNING
NÅR SOCIALFORVALTNINGEN MODTAGER EN
UNDERRETNING
Socialforvaltningen (Borgercenter Børn og Unge eller
Borgercenter Handicap) skal indenfor 24 timer vurdere, om
barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare og
vurdere, om der er behov for at iværksætte en akutindsats. I den
forbindelse vurderer forvaltningen om, der skal være en samtale
med barnet/den unge. Hvis barnet/den unge allerede har en
foranstaltning, skal sagen genvurderes.
Hvis Socialforvaltningen (BBU/BCH) modtager en underretning,
herunder fra andre end skolen/institutionen, om overgreb begået
mellem børn, som går i samme skole/ eller institution, skal
Socialforvaltningen kvittere for underretningen overfor skolen og
herefter tage stilling til, hvad der skal ske som følge af
underretningen, herunder ift. samarbejdet med skolen og øvrige
parter i sagen.

Er der bekymring for barnets trivsel og udvikling, træffer
socialforvaltningen afgørelse om opstart af en børnefaglig
undersøgelse, også kaldet en § 50. Den har til formål at afdække
og undersøge barnets forhold ud fra en helhedsbetragtning, og
den skal være udarbejdet indenfor 4 måneder.
Socialforvaltningen skal senest 6 hverdage efter, at
underretningen er modtaget, bekræfte modtagelsen af
underretningen over for den, der har foretaget underretningen.
Socialforvaltningen skal som udgangspunkt orientere
fagprofessionelle underrettere om, hvorvidt der iværksættes en
undersøgelse eller foranstaltninger vedrørende barnet.

Socialforvaltningen har ikke nødvendigvis viden om hvilke børn
og unge der går i klasse sammen. (orientere skolen/institutionen
(dette kræver dog samtykke fra de berørte børns forældre). Dette
for at skolen/institutionen kan tage de nødvendige forholdsregler,
fx ift. at skærme/beskytte det krænkede barn fra det andet barn. )
Det er myndighedssagsbehandleren i BBU/BCH, der skal
orientere forældremyndighedsindehaveren om bekymringen og
herunder høre om forældremyndighedsindehaverens kendskab
til det forhold, som mistanken drejer sig om.
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BØRNS NORMALE UDVIKLING OG ADFÆRD

BØRNS NORMALE SEKSUELLE UDVIKLING OG ADFÆRD
Børn har ikke en bevidst seksualitet og de kender ikke de voksnes følelser omkring seksualitet. Når et barn har seksuelle
fornemmelser, er det alene en sanseoplevelse. Barnlig seksualitet handler om at udforske både krop og kønsforskelle.
Børnehavebørnene udforsker eksempelvis hinandens kroppe, når de leger fx familie- eller doktorlege. Ældre børn eksperimenterer
fx med kysselege. Nedenfor ses en oversigt over den typiske seksuelle udvikling hos børn/unge. Det er vigtigt her at notere sig, at
børns udvikling naturligvis sker i forskellige tempi. Børn med en form for udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelse kan fx godt
lege doktorlege som mellemstore eller endda som teenagere (kilde: 0-14 Tema 4/2015). For mere viden om børns seksuelle
udvikling og adfærd, se: http://buf.kkintra.kk.dk/indhold/seksualitet-krop-og-gr%C3%A6nser
Småbørn

Mellemstore børn

Teenagere

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udviser alderssvarende optagethed af
seksualitet
Leger seksuelle lege med jævnaldrende
børn, som er præget af ligeværdighed,
jævnbyrdighed, gensidighed og
nysgerrighed
Interesse i seksuelle lege afbalanceret i
forhold til andre aktiviteter
Siger frække ord
Tager på familiemedlemmers kønsdele og
bryster
Undersøger sig selv
Leger far, mor og børn
Udforsker forskellene mellem drenge og
piger
Leger doktorlege med seksuelt indhold, hvor
man undersøger hinanden
Spørger om køn og forplantning
Stimulerer sig selv ved at røre ved
kønsorganer eller gnide dem mod noget
Viser sig frem
Kan have erektion

•

•
•
•
•
•
•
•

Udviser alderssvarende optagethed
af seksualitet
Leger seksuelle lege mellem
jævnaldrende børn, som er præget af
ligeværdighed, jævnbyrdighed,
gensidighed og nysgerrighed
Interesse i seksuelle lege afbalanceret
i forhold til andre aktiviteter
Siger frække ord
Spørger om kønsdele, bryster,
samleje og om hvordan børn bliver til
Onanerer skjult for de voksne
Klæder sig ud som det modsatte køn
Vil ikke have nogen ser på ved
toiletbesøg, eller når det skifter tøj
Blotter sig i leg for at være ’sej’

•
•
•
•
•
•
•

•

Udviser alderssvarende optagethed af
seksualitet
Interesse i seksuelle aktiviteter
afbalanceret i forhold til andre aktiviteter
Siger frække ord
Onanerer skjult for de voksne – måske
flere sammen
Er interesseret i de tekniske forhold
omkring sex, forplantning mv.
Gør alt hvad det kan for at skjule sin
spirende seksualitet for forældre
Bryder sig ikke om, at nogen ser på, når
det skifter tøj eller er på toilettet
Søger på internettet efter sider med
seksuelt indhold og viser interesse for
porno
Har stor interesse for både sit eget og det
modsatte køn

Kilde: Januscentret
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BEKYMRENDE SEKSUEL ADFÆRD HOS BØRN
Janus Centerets bekymringsbarometer vejleder om, hvornår der er grund til bekymring over børns seksuelle adfærd. Barometeret
kan også ses på: http://januscentret.dk/wp-content/uploads/Januscentret_bekymringsbarometer_DK_2016.pdf

Kilde: Januscentret
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HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE
”Bekymret for et barn eller en ung – for professionelle”
(Københavns Kommune): http://www.kk.dk/artikel/bekymretet-barn-eller-en-ung-professionelle
Viden om børns normale seksuelle udvikling og adfærd samt
viden om bekymrende seksuel adfærd:
http://buf.kkintra.kk.dk/indhold/seksualitet-krop-oggr%C3%A6nser
Københavns Kommunes ”Beredskabsplan for overgreb”:
http://sof.kkintra.kk.dk/sites/sof.kkintra.kk.dk/filesshared/mediaroot/Beredskabsplan%20for%20overgreb%20juni%202015_0.
pdf

KONTAKTER
Socialforvaltningen,
• Borgercenter Børn og Unge 33 17 42 24
• Borgercenter Handicap 33 17 88 00
• Uden for Borgercentrenes arbejdstid,
Døgnvagten 33 17 33 33
• Politiet – overgrebsgruppen 93 50 00 11
• Psykologhuset 33 17 20 02
• Børnehuset 33 17 30 30
• Januscentret 33 69 03 69
• Videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle
overgreb mod børn (SISO) 20 77 11 20

Viden om vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap:
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vold-og-seksuelleovergreb-mod-born-med-handicap
”Den professionelle tvivl. Tegn og reaktioner på seksuelle
overgreb mod børn og unge”:
http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/den-professionelle-tvivltegn-og-reaktioner-pa-seksuelle-overgreb-mod-born-og-unge
SISO – Videnscenteret for sociale indsatser ved vold og
seksuelle overgreb:
http://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/siso
Vidensportalen på det sociale område (Socialstyrelsen):
http://vidensportal.dk/temaer/seksuelle-overgreb
Januscentret - et udrednings- og behandlingstilbud til børn og
unge med seksuelle adfærdsproblemer samt deres ofre og
familier: http://januscentret.dk
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