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Beredskabsplan
Handleguide om hjælp til børn og
unge, der er udsat for overgreb
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Målgruppe
Målgruppen er dig, der er ansat i eller arbejder for Horsens Kommune, og i dit arbejde
har kontakt med børn og unge under 18 år. Målgruppen er også dig som borger, som bliver bekymret for om et barn bliver udsat for overgreb.
Ansatte i Kommunen kan blandt andet være ledere og ansatte i dagplejen, offentlige og
private dagtilbud og skoler, skolefritidsordninger, klubber, sundhedsplejersker, børneterapeuter, socialrådgivere, psykologer, ansatte i behandlingstilbud, den kommunale tandpleje, ungdomsuddannelser, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder og plejefamilier.

Definition på overgreb
Fysiske overgreb
Fysiske overgreb er at blive udsat for kropslig smerte gennem slag, spark, brændemærkning, skoldning, kvælertag eller anden fysisk handling. Et fysisk overgreb kan eksempelvis også være at ruske børn eller omskæring af piger. Ikke al vold og fysiske overgreb
kan umiddelbart ses på barnet/den unge. Ofte er mærkerne skjult under tøjet, og i nogle
tilfælde er der tale om indre skader.

Psykiske overgreb
Psykiske overgreb er følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om
straf, indespærring, nedgørelse eller anden nedværdigende behandling. Det er eksempelvis også et psykisk overgreb for barnet at overvære eller være vidende om fysiske
eller seksuelle overgreb mod et familiemedlem eller en anden nær relation. Social kontrol som forhindring af skolegang, fritidsinteresser eller omgang med venner og kammerater er ligeledes eksempler på psykiske overgreb.

Seksuelle overgreb
Der er tale om et seksuelt overgreb, når et barn under 15 år inddrages i seksuelle aktiviteter. Der er også tale om et seksuelt overgreb, hvis den unge er mellem 15-18 år, og
overgrebet sker af en person, der er betroet til undervisning/opdragelse af barnet.
Der er tale om seksuelt overgreb, når et barn over 15 år, inddrages i seksuelle aktiviteter, som det ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til og derfor ikke kan give tilladelse til. Ligeledes er der tale om et seksuelt overgreb, hvis aktiviteten overskrider samfundets sociale eller retslige normer.

Hvad er også overgreb
Overgreb forbundet med brugen af sociale medier
De senere år er unge drenge og piger blevet udsat for overgreb ved, at der på de sociale medier er blevet delt nøgenbilleder eller billeder/videoer med seksuel aktivitet uden
deres accept. Sådanne billeddelinger defineres som et psykisk overgreb.
Grooming
Grooming er den proces, hvor en krænker gradvist bearbejder, overtaler, forfører og manipulerer et barn eller en ung til at medvirke i seksuelle aktiviteter. Der er tale om en
ofte langvarig og skjult proces, hvor krænkeren gradvist opbygger en relation og grad3

vist nedbryder barnets grænser, så overgreb kan finde sted. Det er vigtigt, at fagpersoner har viden om og kan identificere denne proces i arbejdet med at opspore og forhindre seksuelle overgreb.
Sugardating
Sugardating er et aldersmæssigt, erfaringsmæssigt og økonomisk ulige seksuelt forhold,
hvor en ældre person, enten sugar dad eller sugar mama, finder sammen med en yngre
partner. Sugardating er et forhold, der bygger på, at den voksne giver barnet/den unge
materielle goder mod til gengæld at modtage seksuelle ydelser.
Negativ social kontrol
Der er tale om social kontrol, når barnet/den unge gennem tvang eller vold begrænses i
sin livsudfoldelse og ret til selvstændige valg angående eget liv og fremtid. Det gælder
for eksempel barnet/den unges ret til selvbestemmelse over egen krop, frihed til at vælge
venner, fritidsaktiviteter, religion, påklædning, uddannelse eller kæreste.
Social kontrol kan findes i alle samfund og kulturer.
Æresrelaterede overgreb
I nogle etniske minoritetsfamilier kan der opstå konflikter og vold, fordi familien har en
opfattelse af, at et familiemedlem har krænket familiens ære og omdømme ved at bryde familiens normer. Der vil ofte være tale om unge pigers ærbarhed, men også unge
mænd kan være udsat. Udøvelsen af æresrelaterede overgreb kan involvere flere familiemedlemmer/netværk.
Æresrelaterede overgreb kan for eksempel være:
 Tvangsforlovelse/ægteskab
 Følelsesmæssig afpresning og undertrykkelse
 Udfrysning fra familie og netværk
 Genopdragelsesrejser
 Fysiske eller psykiske overgreb
 Seksuelle overgreb
 Drab
 Religiøse, kulturelle og traditionsbestemte overgreb

Om underretninger
Hvad er en underretning
En underretning er en henvendelse til kommunen, der indeholder bekymring for et
barns/en ungs trivsel og udvikling. Bekymringen kan komme fra professionelle eller borgere. Bekymringen kan også være en henvendelse fra barnet/den unge selv eller fra forældremyndighedsindehaver(e).
Underretningspligt – for borgere
Får du kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt eller nedværdigende
behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har
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du pligt til at underrette de sociale myndigheder. Du vil modtage en kvittering for din underretning senest 6 hverdage efter modtagelsen, men du vil ikke få informationer om
hvad kommunen foretager sig i sagen. Er du i tvivl om du skal underrette, kan du kontakte Familie og Forebyggelse på nedenstående telefonnummer.
Du kan underrette Familie og Forebyggelse skriftligt på dette link.
Du kan også underrette ved at ringe til Familie og Forebyggelse på: 76 29 34 00.
Har din bekymring en akut karakter, kan du udenfor kommunens åbningstid kontakte
Sydøstjyllands Politi på: 114. Politiet kontakter herefter rådighedsvagten i Familie og
Forebyggelse, som vil ringe dig op kort tid herefter.
Underretningspligt – for professionelle
Offentligt ansatte og ansatte i private og selvejende institutioner, der udfører opgaver
for det offentlige, har en skærpet underretningspligt. Underretningspligten er personlig
og det betyder, at du er forpligtet til at underrette Familie og Forebyggelse, når du er
bekymret for et barn. Du kan i yderste konsekvens holdes ansvarlig for ikke at have underrettet. Hvis din leder ikke er enig i bekymringen, har du således pligt til selv at underrette. Du har ikke en bevisbyrde at løfte, når du underretter. Din pligt er alene at gøre
opmærksom på, at du er bekymret for et barn. I forbindelse med underretningen bør du
orientere forældremyndighedsindehaver om underretningen, medmindre bekymringen
drejer sig om overgreb.
Som professionel kan du ikke underrette anonymt.
Kommunen sender en kvittering for underretningen, senest 6 hverdage efter modtagelsen.
Kommunen orienterer som udgangspunkt om der iværksat en undersøgelse eller foranstaltning på baggrund af underretningen.
Du skal sende en ny underretning hvis du bliver yderligere bekymret for barnet/den unge.
Du kan underrette Familie og Forebyggelse skriftligt på dette link.
Er du ansat i Horsens Kommune, og har du en …@horsens.dk mail, kan du underrette til
familieafdelingen@horsens.dk
Har din bekymring en akut karakter, kan du udenfor kommunens åbningstid kontakte
Sydøstjyllands Politi på: 114. Politiet kontakter herefter rådighedsvagten i Familie og
Forebyggelse, som vil ringe dig op kort tid herefter.
Underretningens indhold
Når du underretter, skal du beskrive din bekymring for barnet/den unge, og du skal begrunde, hvorfor du er bekymret. Det vil sige, at underretningen skal indeholde konkrete
beskrivelser af fx barnets eller forældrenes adfærd og udsagn. Du skal være opmærksom på, at din bekymring også kan være på baggrund af det andre fortæller dig om barnet/den unge.

Hvad sker der når kommunen modtager en underretning om
overgreb
Familie og Forebyggelse vurderer indenfor 24 timer fra modtagelse af underretningen
om barnets/den unges sundhed og udvikling er i fare. Familie og Forebyggelse foretager
altid en vurdering af, om underretningen giver anledning til en politianmeldelse.
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Familie og Forebyggelse udarbejder en sikkerhedsplan med henblik på, at sikre at barnet/den unge ikke udsættes for yderligere overgreb.
Familie og Forebyggelse inddrager Børnehus Midt, i forbindelse med afklaring af bekymringen og den videre undersøgelse af barnets forhold. Børnehusets socialrådgivere og
psykologer har specialiseret viden på overgrebsområdet. De har desuden et tæt og løbende samarbejde med politi, børnelæger og retsmediciner i sager om overgreb.

Nyttige links
Socialstyrelsen har udarbejdet en liste over tegn på voldelige og seksuelle overgreb:
Tegn og reaktioner på voldelige overgreb
Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb
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Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29
www.horsens.dk
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