Beredskabsplan
for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller
seksuelle overgreb på børn eller unge.

Procedurer i forvaltningen
1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller
Socialfaglig leder med henblik på at tilrettelægge det videre forløb.
Der skal fremsendes kvitteringsskrivelse til underetter.
2. Det er muligt at drøfte sagen anonymt med Vestegnens politi i
forbindelse med en vurdering af, om sagen skal anmeldes til politiet.
Det kan ske til:
Vestegnens politi Nord
Politikommissær Michael Liebst Sørensen
Mail: mls004@politi.dk
Direkte/mobil: 72 58 73 55
Vestegnens politi: 43 86 14 48
I Michael Liebst Sørensen´ fravær kan fagkoordinator kontaktes:
Claus Stamp
Mail: cst001@politi.dk
Tlf.nr. 72 58 74 13
3. Socialfaglig konsulent og Socialfaglig leder beslutter om der skal ske
anmeldelse til politiet.
4. En evt. anmeldelse til politiet skal ske både telefonisk og skriftligt.
Den skriftlige anmeldelse underskrives af sagsbehandler og
Socialfaglig konsulent eller socialfaglig leder. I anmeldelsen påføres
cpr.nr. på de involverede og evt. telefonnr.
5. Vurderes det, at problemstillingen er i målgruppen, og der er sket en
politianmeldelse og der skal foretages en børnefaglig undersøgelse jf.
Servicelovens § 50, skal der rettes henvendelse til:
Børnehus Hovedstaden
Henrik Pontoppidans Vej 8
2200 København N
Tlf.: 33 17 30 30
Mail: boernehuse.dk/hovedstaden
Børnehus Hovedstanden koordinerer herefter det videre forløb. Man
kan altid kontakte Børnehus Hovedstanden for faglig sparring i
vurderingsfasen.
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God praksis i det videre forløb
Når Børne- og Familierådgivningen eller Center for Unge, job og uddannelse
modtager en telefonisk henvendelse om at et barn eller en ung har været
udsat for ydmygende eller krænkende handling eller et seksuelt overgreb, er
det vigtigt at spørge uddybende ind til:
-

Hvad er anmelders relation til barnet?
Hvor stammer anmelders viden fra (husk at være opm,ærksom på at
adskille beskrivelser og vurderinger) ?
Hvad er konkret observeret?
Hvem har sagt hvad?
Hvad har barnet/ den unge konkret sagt
Hvis det ikke er forældre der anmelder, skal det afklares om de er
informeret om underretningen.
Hvis anmelder er en anden offentlig samarbejdspartner spørges der ind
til anmelders yderligere kendskab til barnets/ den unges familie.

Når der modtages underretning fra anden offentlig samarbejdspartner (fx
institution, skole, hospital) skal en telefonisk underretning altid følges op af
en skriftlig underretning. Såfremt et barn har synlige mærker efter vold
fremsender skole/daginstitution billeder, som forvaltningen bruger, sammen
med politiet og eventuelt børnehuset til at vurderer om barnet skole
undersøges på hospital og om der skal ske politianmeldelse. Med mindre
politiet vurderer at undersøgelsen skal foregå på retsmedicins institut, sker
undersøgelsen på Herlev hospital.
Anmelder bør altid informeres om deres pligt til at fremsende en skriftlig
underretning, der skal stemme overens med de oplysninger, der er afgivet
telefonisk, suppleret med yderligere relevante oplysninger vedr. barnet /den
unges fysiske, psykiske, sociale forhold og familiære forhold.
Når den skriftlige underretning modtages drøftes denne straks med
socialfaglig konsulent eller socialfaglig leder og der foretages en vurdering
af om underretter skal kontaktes for yderligere information jf. ovenstående,
inden der tages stilling til, om der skal handles straks.
Barnet:


Der skal altid fortages en samtale med barnet/ den unge. Tidspunktet
og tilrettelæggelsen af denne samtale aftales med socialfaglig
konsulent eller leder, da disse forløb altid skal tilrettelægges
individuelt i forhold til underretningens karakter, og under hensyn til,
at politiet måske skal afhøre først.



I samtalen med barnet er det vigtigt at være opmærksom på, at der
ikke må stilles spørgsmål af efterforskningsmæssig karakter, dvs. tale
uddybende om selve ydmygelsen/ krænkelsen. Hvis barnet/ den unge
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selv henvender sig må der spørges ind til hvilke handlinger der er
foregået med henblik på at kunne vurdere, om der skal foretages en
anmeldelse til politiet.
Dette kan gøres ved at bruge ”åbne spørgsmål” med hv-ord.
Eksempelvis ”Hvornår gør han/hun det?”, ”Hvorfor gør han/hun
det?”, ”Hvor gør han/ hun det?”, ”Hvad siger du når han/ hun
gør det?”, ”Hvad siger mor/far?”


Hvis sagen politianmeldes, vurderer politiet om der er grundlag for en
efterforskning samt om der evt. skal foretages en retsmedicinsk
undersøgelse af barnet/ den unge. Sker undersøgelsen akut, så
foregår det på Rigshospitalets Retsmedicinske afdeling. Planlagte
undersøgelser sker i Børnehuset.



Børne- og Familierådgivningen/ Center for Unge, Job og uddannelse
vurderer altid, om barnet/ den unge og dennes familie har behov for
beskyttelse eller akut hjælp herunder psykologisk krisehjælp.



Der foretages altid en § 50 undersøgelse (hvis der ikke ligger en i
forvejen) af barnets og familiens forhold – hvis sagen er anmeldt til
politiet, så vær opmærksom på, at den sociale sag ikke ”forsvinder” i
skyggen af politisag. I den forbindelse må der gerne tales med barnet
om dets hverdag, skole, venner fritid, trivsel mv.

Hvis mistanken retter sig mod:
Forældrene:


Hvis mistanken retter sig mod én eller begge forældre, må disse ikke
orienteres om mistanken før der tages stilling til anmeldelse. Det er
politiet, som afgør, hvornår der må rettes henvendelse til forældrene,
når sagen er anmeldt. Det betyder også, at forældrene ikke kan få
aktindsigt før politiet har talt med dem jf. Forvaltningslovens § 15b.



Når mistanken retter sig mod den ene af forældrene, og de ikke er
samboende, skal der altid foretages en vurdering af, om barnet/ den
unge kan have ophold hos den anden forældre på betryggende vis,
alternativt skal det vurderes, om der skal foretages en anbringelse af
barnet/ den unge (evt. ved en formandsbeslutning).



Hvis mistanken retter sig begge forældre, skal der altid foretages en
anbringelse (evt. ved formandsbeslutning) af hensyn til Barnets/ den
unges sikkerhed
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En kommunalt ansat medarbejder:
Hvis mistanken retter sig mod en medarbejder i kommunen,
orienterer Socialfaglig leder straks leder af den forvaltning, der har
ansat medarbejderen i intern eller i en ekstern institution. Det er
derefter den forvaltning, der har ansvaret for det videre forløb i
forhold til medarbejderen og den eventuelle eksterne institution.
En voksen eller unge over 14 år:
Hvis mistanken retter sig mod en ung over 14 år eller en voksen, tager
sagsbehandler en indledende samtale med forældrene og barnet. Her
er det vigtigt at få afklaret om forældrene selv har/ vil foretage en
anmeldelse til politiet. Hvis forældrene ikke ønsker at anmelde
ydmygelsen/ krænkelsen skal Børne- og familierådgivningen/ Center
for Unge, Job og uddannelse altid foretage en vurdering af om
forholdet bør anmeldes (barnets retssikkerhed).
Hvis krænkeren er mellem 14 og 18 år og der i forbindelse med
krænkelsen er modtaget en underretning fra en samarbejdspartner
eller fra politiet, indkaldes den unge og familie til en samtale straks,
med henblik på råd og vejledning og stillingtagen til afgørelse om
børnefaglig undersøgelse.
Et barn under 14 år:


Når mistanken er rettet mod et andet barn under 14 år indkaldes
dette barn og dets forældre ligeledes til samtale i Børne og
Familierådgivningen med henblik på råd og vejledning og
stillingtagen til afgørelse om børnefaglig undersøgelse.

Politiets rolle:
Når der er foretaget en anmeldelse til politiet kan de på baggrund af sagens
karakter tage initiativ til et eller flere af følgende;






Rekvirere en retsmedicinsk undersøgelse (her kan familien,
sagsbehandleren, en person fra barnets/ den unges skole( institution
deltage
Vurdere om der er grundlag for en efterforskning, herunder
videoafhøring
Ved videoafhøring tager politiet ofte på besøg hos barnet forud for
videoafhøringen
Ved videoafhøring vil politiet ud fra et individuelt skøn udpege en
tryghedsperson for barnet/ den unge
Forældrene kan følge barnet til videoafhøring, hvis de ikke selv er
under mistanke, men ikke deltage i selv afhøringen
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Politiet informerer Børne- og familierådgivningen/ Center for Unge,
job og uddannelse om datoer for eventuelle afhøringer og barnets/
den unges sagsbehandler deltager altid
Politiet afgør om der skal rejses sigtelse.

Opmærksomhedspunkter ved mistanke om overgreb:
Servicestyrelsen har udarbejdet en liste over signaler som man i sit abrjede
med børn og unge bør være opmærksom på i samtaler og observation, da
det kan være et udtryk for, at barnet eller den unge har været udsat/ er
udsat for ydmygende eller krænkende hændelser. Det skal understres, at
listen ikke er udtømmende.















Ændring af adfærd
Påfaldende aktiv seksuel adfærd
Modvilje mod at være sammen med en bestemt person
Umotiveret gråd – angstreaktioner
Søvnløshed – mareridt
Fysiske symptomer
Tristhed – depression
Aggressivitet – hyperaktivitet
Manglende koncentration
Selvdestruktiv adfærd
Regression – stemmeføring – adfærd
Manglende selvværdsfølelse – hjælpeløshed – passivitet
Spiseforstyrrelser
Vedholdende tavshed
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