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Indledning
Lyngby-Taarbæk Kommune skal være et godt sted at vokse op, og kommunens dagtilbud, skoler, klubber mv. skal være trygge og sikre steder, der
bidrager til, at børnene får en tryg opvækst. Denne pjece om forebyggelse og
tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge skal medvirke til, at ledere og
medarbejdere forebygger risikoen for misbrug og overgreb.
Pjecen omfatter hele Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder skoler, dagtilbud,
klubber, fritids- og idrætsområdet, plejefamilier og andre steder, hvor medarbejdere beskæftiger sig med børn og unge.
Denne pjece supplerer pjecen ”Handleguides til fagpersoner”, hvori der findes anvisninger på, hvordan man skal handle ved mistanke eller viden om
overgreb mod børn.
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Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet
Børn og unge har krav på de bedst mulige vilkår for deres opvækst. De har
krav på beskyttelse, udvikling og inddragelse, og de har krav på at blive set
og hørt. Disse vilkår er ikke alene forældrenes ansvar, men skal også være
tilstede i kommunens dagtilbud, skoler, mv.
Kommunen arbejder med fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet:
1. Et tydeligt og fælles værdisæt om en åben arbejdskultur
2. Kompetente og omsorgsfulde medarbejdere
3. Løbende kompetenceudvikling og vidensopbygning
4. Lokalt kendskab til handlemuligheder og handleforpligtelser
5. Omhyggelige ansættelsesprocedurer.

1. Et tydeligt og fælles værdisæt

For at forældre og ansatte i skoler, dagtilbud, mv. skal kunne tale om og
reagere på bekymringer, problemer og mistanker, skal der være et godt og
åbent arbejdsmiljø.
Det er også vigtigt, at dagtilbuddet/skolen/mv. udadtil signalerer åbenhed,
så personale og forældre oplever, at de kan komme frem med tanker og
bekymringer.
Derfor skal der være fokus på at skabe plads til åben dialog og løbende revision
af praksis på baggrund af feedback internt og eksternt.
Det er lederens ansvar, at:
Der er et fælles sæt normer og synlige værdier for samværet baseret
		 på, at børn og unge har brug for voksne, der handler i overensstem
		 melse med barnets tarv.
n

Der skabes rum for medarbejdernes faglige refleksioner over, hvor		 dan andre oplever deres samspil med børn og unge i hverdagssitua		 tioner.
n

Medarbejderne har viden om, hvordan børn og unge viser, at de har
		 været udsat for overgreb.
n

Medarbejderne respekterer børnene og de unge og ikke over skrider
		 deres grænser.
n
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Institutionen har en handleplan for forebyggelsesarbejdet, der er 		
		 kendt af alle medarbejdere, og som løbende bliver opdateret og
		 tilpasset.
n

2. Kompetente og omsorgsfulde medarbejdere

Daginstitutioner, skoler, fritidsklubber, mv. udgør en del af den moderne
barndom og skal danne ramme om et trygt, omsorgsfuldt og udviklende miljø
for børn og unge.
Børn og unge har brug for kompetente voksne, der tager ansvaret for samværet
og sikrer, at børn og unge får omsorg.
I relationen skal børn og unge respekteres i forhold til egne oplevelser og
fastsættelse af egne grænser. De skal have mulighed for at forholde sig til
egne følelser, erfaringer, tanker og give udtryk for dem.
Samtidig er det vigtigt, at alle medarbejdere bidrager til at skabe en kultur,
hvor det er muligt at tale om tegn og signaler på overgreb – både med kolleger, ledere, børn og unge. Ved jævnligt at drøfte emnet på arbejdspladsen og
åbent forholde sig til risikoen er der større mulighed for, at man handler – og
handler rigtigt -, når en mulig sag dukker op.
God faglighed og åbenhed i skolen/dagtilbuddet handler ikke kun om viden
og bekymringer om vold og seksuelle overgreb i sig selv, men også om den
daglige pædagogiske praksis. I denne sammenhæng er det vigtigt at have
fokus på samværsformerne mellem børn og voksne.
Opmærksomhed på grænseoverskridende og uhensigtsmæssige samværsformer (verbalt og kropsligt) er centralt i indsatsen for at forebygge og opspore,
om der begås overgreb. Opmærksomheden skal sikre, at der bliver grebet ind
over for grænseoverskridende adfærd.
Det er også vigtigt at have et godt samarbejde med forældrene, men i sager,
hvor det er forældrene, som mistænkes for overgrebene, skal forældrene
ikke inddrages (se s. 14 om inddragelse af forældrene ved underretninger
om overgreb).

3. Viden og kompetenceudvikling

Der opbygges hele tiden mere viden om tegn på og konsekvenser af overgreb
mod børn. Derfor er det vigtigt, at ledere og medarbejdere løbende kompetenceudvikles i forhold til viden om, hvordan børn og unge viser, at de har været
udsat for overgreb samt tilegner sig viden om iagttagelser af børn. Desuden
bør alt personale lære at give og modtage feedback og supervision som
metode i det kollegiale samarbejde.
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4. Lokalt kendskab til handlemuligheder og forpligtelser

Det er vigtigt, at de enkelte daginstitutioner, skoler, fritidsklubber, opholdssteder mv. arbejder målrettet med at forebygge overgreb mod børn. Derfor
er det også vigtigt, at alle medarbejdere i de enkelte institutioner er bekendt
med kommunens beredskabsplaner (denne pjece og pjecen ”Handleguides”),
og at man lokalt er i stand til at håndtere disse i sin egen praksis.

5. Procedurer ved ansættelse

Den enkelte institution skal have en omhyggelig ansættelses procedure, og
ved ansættelse af nye medarbejdere skal der
Indhentes udvidet straffeattest samt børneattest/pædofiliattest, inden
		 medarbejderen ansættes
n

Gennemføres grundige samtaler, der bl.a. gennem spørgsmål forsø		 ger at afdække, om ansøgeren kan adskille sine egne behov fra børn		 enes behov
n

n

Indhentes referencer fra 2 tidligere ansættelsesforhold

Orienteres om denne pjece, om pjecen ”Handleguides” samt om under		 retningspligten som obligatorisk viden.
n

Links og gode råd

Der findes velegnede materialer, herunder undervisningsmaterialer om
emnet på:

www.siso-boern.dk

www.redbarnet.dk

www.boerneraadet.dk

www.familievold.dk

www.bornsvilkar.dk

www.traeneren.dk

Center for Uddannelse og Pædagogik planlægger udbud af kurser efter behov.
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Tegn og signaler du skal være opmærksom på
Jo tidligere overgreb opspores, desto bedre kan man behandle barnets traumer
og forebygge alvorlige følger senere. Derfor er det vigtigt, at alle medarbejdere,
der er i kontakt med børn og unge, får kendskab til, hvilke tegn og signaler
barnet kan udvise, når det udsættes for overgreb.
Børn, der er udsat for overgreb, vil næsten altid give udtryk for det – men ofte
uden ord. Deres fysiske tilstand og deres adfærd vil afsløre, at de ikke trives.
Signalerne ofte er så tvetydige og kan skyldes mange forskellige ting, så det
kan være meget svært at finde ud af, hvad der egentligt er galt.
Tvivlen i disse sager er et fagligt vilkår – og det er ikke udtryk for manglende
faglighed, hvis man er i tvivl om, hvordan et barns signaler skal tolkes. Men
man skal altid handle på tvivlen og eksempelvis drøfte den med sin nærmeste
leder (Læs mere i afsnittet om underretnings- og afværgepligt på s. 9 i denne
pjece samt handleanvisningerne i pjecen ”Handleguides til fagpersoner ved
mistanke eller viden om overgreb mod børn”).

Reaktioner på overgreb

Børn og unge vælger ofte at tie, hvis de har været udsat for overgreb, fordi de
forbinder det med skam eller skyld. Derfor skal man være opmærksom på de
signaler, børn og unge udsender.
Der er ingen facitliste over sikre tegn eller reaktioner på overgreb. Men som
medarbejder er det vigtigt at vurdere antallet, hyppigheden og varigheden af
de bekymrende signaler, som barnet sender. Derudover skal man være opmærksom på alle ændringer i et barns eller en børnegruppes normale adfærd.

naler til voksne. Disse børn blander kontakt og seksualitet sammen, fordi de
ikke kender forskellen.

Påfaldende påklædning og kropsattitude

Barnet eller den unge skjuler sin køns- og pubertetsudvikling fx ved at gå i
alt for stort tøj. Det modsatte kan også være tilfældet, at barnet klæder sig
ekstremt udfordrende. Der kan også være tale om, at barnet er usoigneret,
beskidt, ikke vil gå i bad, føler lede ved sin krop, osv.

Påfaldende udtryk gennem tegning eller skrift

Det er ofte svært for et barn at tale et overgreb. Nogle børn udtrykker det i
stedet igennem påfaldende tegninger, digte eller lignende.

Modvilje mod at være sammen med en bestemt person

Afhængigt af barnets alder, udviklingstrin og relation til en evt. krænker vil
barnet måske protestere mod at skulle være sammen med eller alene med
en bestemt person.

Umotiveret gråd - angstreaktioner - utryghed

Et barn, der er udsat for overgreb, og som føler, det ikke kan tale med andre
om det, lever i en følelsesmæssig spænding. Det kan vise sig ved pludselig
og tilsyneladende ubegrundet gråd eller angstreaktioner. Det kan også vise
sig ved, at barnet pludselig bliver bange for mørke, bange for at være alene,
bange for bestemte lyde og lugte.

Søvnløshed - mareridt

Signalerne kan være alsidige og mange – og de kan optræde enkeltvis eller i en
kombination. Nedenfor er oplistet de typiske adfærdsreaktioner ved overgreb.

Alle børn kan have nætter, hvor de ikke kan sove og/eller har mareridt, men
den voksne bør reagere, hvis det bliver et mønster eller optræder samtidig
med andre signaler fra denne oversigt.

Ændring af adfærd

Psykosomatiske symptomer

Har man kendt barnets eller den unges tidligere, normale adfærd, og kan man
pludselig se markante ændringer, der bekymrer, så bør man reagere. Barnet
kan have svært ved at indgå i forpligtende, følelsesmæssige relationer med
andre. Det kan også have mistet sin nysgerrighed og tillid til omgivelserne.
Vær dog opmærksom på, at overgreb kan have stået på i årevis - her kan man
ikke nødvendigvis se ændringer i adfærden.

Påfaldende aktiv seksuel adfærd

Et barn, der har været udsat for seksuelle overgreb, vil måske vise det ved
avancerede seksuelle lege. Andre børn kan sende påfaldende seksuelle sig-
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Symptomerne kan vise sig som ”uforklarlig” mavepine eller hovedpine, men
der kan også være tale om ufrivillige/nervøse bevægelser/tics/handlinger.

Apati - opgivenhed - meningsløshed - depression

Et barn, der har været udsat for overgreb, kan opleve stor ensomhed, som
kan resultere i depressive reaktioner, hvor det lukker af for omverdenen og
er ked af det.

Aggressivitet - destruktivitet - hyperaktivitet

Nogle børn vil reagere på overgrebet ved at blive aggressive over for andre børn
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og voksne og eventuelt have uforklarlige raserianfald. Det kan også resultere
i fysiske angreb på andre. Andre børn reagerer med hyperaktivitet, hvor det
ustandselig skifter aktivitet i et meget højt, uligevægtigt tempo.

Manglende koncentration

Mange børn kan få problemer med koncentrationen, indlæring og leg.

Selvdestruktiv adfærd

Hos de lidt større børn og unge vil man nogle gange kunne se depressionen føre
til selvmordstanker eller anden selvdestruktiv opførsel, hvor den unge fx har
et misbrug af rusmidler eller skærer i sig selv, brænder sig selv og lignende.

Fysiske tegn på vold

Ikke al vold kan ses på et barn. Fysisk vold efterlader oftest synlige mærker, blå
mærker på kroppen, på arme eller ben eller måske i ansigtet, men ofte er mærkerne skjult under tøjet.
Mærker efter slag (med hånd eller redskaber), brandmærker, sår på
		 kroppen og lign. Skader efter rusk, kast eller spark. Mærker efter
		 kvælnings forsøg (fingermærker eller snørefurer)
n

n

Brud på arme, ben, kraveben eller andre knoglebrud

n

Symptomer på ”Shaken baby syndrom” og lign.1

Regredierende adfærd

Regression vil sige, at barnet ”går tilbage i udvikling” og pludselig får nogle
adfærdstræk, det ellers var vokset fra. Barnet kan begynde at tisse i sengen/
bukserne, have afføring i bukserne, tale med (over)barnlig stemme, gå helt i
baglås i kendte situationer og lignende.

Manglende selvværdsfølelse - hjælpeløshed - passivitet

Et barn, der har været udsat for overgreb, synes ofte dårligt om sig selv. Selvværdsfølelsen bliver mindre, barnet tror ikke så meget på sig selv og fremstår
måske hjælpeløst og passivt.

Spiseforstyrrelser

Kan vise sig ved, at barnet/den unge sulter sig (anoreksi) eller spiser overdrevent og efterfølgende kaster op (bulimi).

Hvis du er i tvivl om symptomer
og tegn på, at et barn eller en ung
udsættes for overgreb, kan du altid
drøfte sagen med en psykolog fra
Center for Uddannelse og Pædagogik eller med en rådgiver fra
Center for Social Indsats.

Vedholdende tavshed

Hemmeligholdelse og trusler om repressalier, hvis overgrebet afsløres, kan
gøre barnet angst. En afsløring kan derfor opleves som mere farlig, end selve
overgrebene. Det tvinger barnet til tavshed og isolation.

Fysiske tegn på seksuelle overgreb
Unaturlig rødmen, mærker/irritation/blødning ved kønsorganer, mund
		 eller endetarmsåbning.
n

n

Underlivssmerter og/eller ubehag, når barnet tisser eller har afføring.

n

Gentagne (uforklarlige) blærebetændelser

n

Blodspor i underbukserne
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1 Shaken baby syndrom er en kombination af blødninger i hjernen og blødninger i øjenbag
grunden hos børn i spædbarnsalderen opstået i forbindelse med, at barnet gentagende
gange bliver rusket således, at hovedet bevæges ukontrolleret frem og tilbage.
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Underretningspligt og afværgepligt
Den almindelige underretningspligt

Alle borgere har pligt til at underrette de sociale myndigheder, ”… hvis de
får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældre eller andre
opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller
lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare...”, jf. servicelovens §154.

Den skærpede underretningspligt

Derudover har personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv
skærpet underretningspligt i henhold til servicelovens §153.
Den skærpede underretningspligt betyder, at man skal underrette kommunen,
hvis man under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller
grund til at antage,
1. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte.
2. at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte
		 på grund af de vordende forældres forhold.
3. 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 und		 ladelse af at opfylde undervisningspligten, eller
4. at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller 		
		 andre overgreb.
Vær opmærksom på, at underretningspligten er personlig, og at den gælder
uanset faglige uenigheder om, hvorvidt der skal underrettes.
Underretningspligten gælder fortsat, selvom der allerede er et samarbejde
i gang om barnet.
Den skærpede underretningspligt gælder også privatansatte, der udfører
opgaver for det offentlige, ligesom ansatte i døgninstitutioner og plejefamilier
også er omfattet af bestemmelsen.

Inddragelse af forældrene ved underretning om overgreb

Som udgangspunkt bør forældre altid orienteres og inddrages i forhold, som
angår deres børns trivsel og udvikling – også når der underrettes til de sociale
myndigheder om, at deres barn har brug for støtte.
Dette gælder dog ikke i sager om vold og overgreb, hvis mistanken retter sig
14
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mod en eller begge forældre eller andre i et forældrelignende forhold til barnet.
Det samme gælder, hvis forældrenes relation til den mistænkte er så nær, at
denne viden kan skade barnet eller påvirke efterforskningen.
I disse situationer er det Center for Social Indsats, der - evt. i samarbejde med
politiet - har til opgave at orientere og inddrage forældrene.
Det er vigtigt, at dette overholdes både af hensyn til sagens efterforskning og
af hensyn til barnets beskyttelsesbehov.

Tjekliste for underretning
En skriftlig underretning bør indeholde følgende oplysninger.
n

Barnets navn og cpr-nummer.

n

Øvrige relevante, faktuelle oplysninger om barnets forhold

n

Baggrund for underretningen

n

Barnets udvikling generelt: fagligt, socialt, personligt

n

Samarbejdet med forældre

n

Barnets egne udsagn, hvis barnet har fortalt om overgreb

n
n

Hvad er et overgreb?

Definition af seksuelle overgreb

Seksuelle overgreb er en bred betegnelse og omfatter verbale krænkelser,
hvor en person over for en anden udtrykker sig med seksuelle undertoner.
Seksuelle overgreb omfatter også fysiske krænkelser, hvor berøring indgår,
herunder blufærdighedskrænkelse, masturbation, oralt, genitalt og analt
samleje eller forsøg herpå.
I forhold til børn og unge forstås seksuelt overgreb som en handling, hvor et
barn eller en ung inddrages i enhver form for seksuel handling, som barnet ikke
har en modenhed til at forstå, og som han eller hun derfor ikke har mulighed
for at give samtykke til.
Strafferetligt er området seksuelle overgreb opdelt i en række kategorier af
strafbare handlinger, jf. følgende paragraffer i straffeloven:
§ 210. Incest. Dvs. samleje med slægtning i nedadstigende linje el		 ler samleje mellem bror og søster.
n

Barnets trivsel, mistrivsel, bekymringsadfærd
Andre relevante oplysninger vedrørende barnets sociale forhold.

Bemærk at en underretning indeholder faktuelle oplysninger om barnet samt
faglige vurderinger af barnets trivsel. Tolkninger og holdninger indgår ikke i
en underretning.

Afværgepligt

Efter den danske straffelov har man ikke pligt til at anmelde en forbrydelse,
der er blevet begået. Men man har pligt til at gøre alt, hvad der står i ens magt
for at afværge en alvorlig forbrydelse – herunder at afværge, at en forbrydelse
gentager sig. Afværgepligten gælder således også i forhold til incest, andre
seksuelle overgreb og vold mod børn.
Afværgepligten gælder også for offentlige myndigheder. For personer ansat
uden for de sociale myndigheder kan afværgepligten opfyldes ved at underrette kommunens sociale myndigheder, jf. servicelovens § 153. For personer
ansat inden for de sociale myndigheder kan pligten opfyldes ved at anmode
politiet om at undersøge sagen.
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§§ 222, 223, 224. Samleje eller anden kønslig omgang med et barn
		 under 15 år. Aldersgrænsen er 18 år, hvis den pågældende er betroet
		 til undervisning eller opdragelse.
n

n

§ 223 a. Køb af seksuel ydelse fra prostitueret under 18 år.

§§ 230, 232, 235. Blufærdighedskrænkelse (blotteri, beføling, beluring,
		 verbal uterlighed) samt optagelse, besiddelse af fotos/film mv. af per		 son under 18 år.
n

Definition af fysisk og psykisk vold

Når et barn eller en ung udsættes for fysisk eller psykisk vold, er der tale om,
at barnet eller den unge ufrivilligt udsættes for en adfærd fra forældrene eller
andre omsorgsgivere, som kan bringe barnets/den unges sundhed, udvikling
og trivsel i fare.
Strafferetligt er vold opdelt i en række kategorier af strafbare handlinger med
beskrivelse af strafferammer, jf. følgende paragraffer i straffeloven.
§ 244. Den, som øver vold eller på anden måde angriber en andens
		 legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.
n

§ 245. Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller far		 lig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel
		 indtil 6 år. Har et sådan legemsangreb haft betydelig skade på legen
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		 me eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpen
		 de omstændighed.

Nyttige kontaktinformationer

§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bort
			skærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt
		 eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.

Center for Social Indsats

§ 246. Har et legemsangreb været af så grov beskaffenhed eller har
		 haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger skærpen
		 de omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.

Tlf. i kommunens træffetid:
Underretninger sendes til:
Adr.:

Når det drejer sig om fysisk vold mod børn, gælder disse straffelovsbestemmelser. Dertil kommer, at revselsesretten blev afskaffet ved lov i 1997, hvorefter det blev ulovligt at slå sine børn.

Ved en akut situation og uden for kommunens træffetid kontaktes Den Sociale
Døgnvagt via politiet på telefon 114. Du vil herefter blive kontaktet af Den
Sociale Døgnvagt.

n

n

Fysisk og psykisk vold mod børn er ikke tilladt, hvilket fremgår af forældreansvarslovens § 2, stk. 2, hvor der står:
Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin
person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende
behandling.

45 97 33 36
underretning@ltk.dk
Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby

Center for Uddannelse og Pædagogik
Tlf. i kommunens træffetid:
Email: 		
Adr.:		

45 97 30 00
uddannelsepaedagogik@ltk.dk
Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby

Kontakt til SISO’s telefonrådgivning om vold og
seksuelle overgreb
SISO (Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb
mod Børn) yder telefonrådgivning til fagfolk, pårørende, børn og unge om
seksuelle overgreb og vold.
Anonym tlf. rådgivningen:

20 77 11 20

Åbningstider

18

mandag - onsdag 		

kl. 9.30 - 15.00

torsdag

kl. 9.30 - 18.00

fredag 		

kl. 9.30 - 13.00
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