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Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb p å børn i dagtilbud 
samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde  sig. 
 
Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner 
og de selvejende daginstitutioner. 
 
Seksuelt misbrug af et barn er et overgreb, som vi som ansatte i den offentlige forvaltning 
skal medvirke til at forhindre. Vi har en særlig underretningspligt, såfremt vi oplever eller 
har mistanke om, at børn ikke trives. Derudover har vi pligt til at reagere, hvis vi har 
mistanke om, at børn udsættes for overgreb. 
Det er vigtigt at reagere selv på en mistanke, fordi konsekvenserne af et seksuelt overgreb 
kan være meget store for et barn.  
Mistanken kan rette sig mod andre ansatte eller mod voksne i børnenes hjemmemiljø. 
 
Hovedreglen er, at såfremt du som ansat har mistanke om, at et barn udsættes for 
seksuelle overgreb bredt set, har du en forpligtelse til at reagere.  
 
For at det ske korrekt, har Dagtilbud udarbejdet nedenstående retningslinier, som alle 
ledere og ansatte i dagplejen, og i de kommunale og selvejende institutioner skal anvende.  
 
Formål med de fælles retningslinier:: 

• Forhindre, at der sker seksuelle overgreb på børn i institutionerne 
• Forebygge, at personalet i deres samvær med børn kan komme i situationer, hvor 

andre tolker samværet med børnene som en seksuel krænkelse 
• Give retningslinier for, hvordan ledere og ansatte skal handle, hvis de får en 

mistanke om et overgreb på et barn. 
 
 
Hvad er en seksuel krænkelse eller et overgreb 
Der er tale om seksuelle krænkelser eller overgreb, såfremt voksne bruger børn for at få 
tilfredsstillet egne kontaktmæssige behov af seksuel karakter. Det kan være voksne, som 
tilfredsstilles ved at se børn lege med vand uden tøj på ude på legepladsen; eller det kan 
være voksne, som krammer og kæler med børn, fordi de selv har et behov. Det kan være 
voksne, som tager billeder af børn i situationer, som kan anvendes seksuelt. 
Det kan også være seksuelle krænkelser, hvor børn bruges af den voksne til at tilfredsstille 
et direkte seksuelt behov.  
 
 
Børns signaler 
Børn giver sjældent direkte udtryk for, at de har været udsat for seksuelle krænkelser. 
Som ansat skal du derfor kunne tyde de signaler, du kan iagttage hos et barn. Signalerne 
vil være meget forskellige.  
Nogle børn kan fortælle om krænkelserne med ord, hvor de enten fortæller dig om 
situationer, de udsættes for, eller hvor de anvender ord og begreber, som børn som regel 
ikke kender til, hvis de er mellem 0 og 5 år. 
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Andre børn viser det gennem deres leg, hvor du kan iagttage, at de leger avancerede 
seksuelle lege, som man normalt ikke ser hos små børn. 
Nogle børn bliver meget aggressive; andre bliver tilbagetrukne og triste.  
En del har en anderledes måde at kontakte eller have samvær med voksne på. 
Langt de fleste børn tier om overgrebene. 
 
Det er din opgave som ansat at reagere, hvis du observerer børn, som ikke trives. Der kan 
være mange årsager til det, som du ikke kan gennemskue, men stol på din faglighed og 
reager på din mistanke. 
 
 
Den fagprofessionelle rolle 
Det er fundamentalt for alt pædagogisk arbejde i dagplejen og daginstitutionerne, at børn 
mødes af voksne, som tager ansvar for deres læring, udvikling, dannelse og lyst til at 
møde livet med glæde og undren. 
Som ansat møder man alle børn med varme, empati, indlevelse, engagement, glæde og 
lyst til at arbejde med børn. Det er de ansattes opgave ikke at forveksle denne 
professionelle opgave med den kærlighed, som barnet møder i sit hjem hos forældre og 
familie. Som ansat elsker man ikke de børn, man arbejder med. Man holder af dem, og 
glædes ved deres fremskridt og ved at få lov at hjælpe dem på vej.  
 
Det er væsentligt for Dagtilbud til børn, at alle ansatte er bevidste om forskellen på den 
kærlighed, der er i et barns hjem og den varme, empatiske pædagogik i dagtilbuddet. Det 
betyder blandt andet, at ansatte ikke kysser børn, eller anvender udtryk som ”jeg elsker 
dig eller jeg er din bedste ven”. 
 
 
Forhindre at seksuelle overgreb kan finde sted i da gtilbuddet 
Før en ansat må ansættes i et dagtilbud, skal der jævnfør bekendtgørelsen til 
Dagtilbudsloven, indhentes en ”børneattest” hos politiet. Man må ikke begynde i et job i et 
dagtilbud, uden at denne attest er indhentet.  
Det fremgår af attesten, om en ansøger fra sit fyldte 15’ende år har fået straffe for at have 
haft en eller anden form for seksuel omgang med mindreårige. I så fald kan vedkommende 
som udgangspunkt ikke ansættes i dagtilbud. I dagplejen indhentes også attest på de 
øvrige familiemedlemmer, som bor på dagplejerens adresse. 
 
I forbindelse med ansættelsen, er lederen forpligtet til at indføre den ny ansatte i de lokale 
retningslinier, der er gældende i dagtilbuddet for omgang og adfærd overfor børn, samt 
hvad man gør, hvis man får en mistanke om, at et barn udsættes for seksuelle overgreb. 
 
 
Forebyggelse ved lokale retningslinier 
Alle ansatte skal være bekendt med Rudersdal Kommunes vejledning: 
”Underretningsguide” om underretningspligt, tavshedspligt og videregivelse af 
oplysninger”.  
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Lederne er forpligtede til at drøfte med sit personale, hvordan Dagtilbuds centrale 
retningslinier skal udmøntes lokalt. Det skal ske på et personalemøde med MED status. 
Når de lokale retningslinier er aftalt, skal lederen sikre, at retningslinierne med jævne 
mellemrum tages op og drøftes.  
Det er samtidig enhver medarbejders pligt løbende at tage en dialog med sine kolleger og 
lederen om den praksis, der er i jeres dagtilbud. 
 
De lokale retningslinier og underretningsguiden skal indgå som en del af den lokale 
personaleinstruks, og de skal stå i mappen med øvrige instrukser og retningslinier. 
 
Indhold i de lokale retningslinier 
Det er vigtigt, at I drøfter og aftaler: 

• Hvordan er vi opmærksomme på børn, der ikke trives 
• Hvilke forventninger har vi til de ansatte i deres omgang og adfærd med børn 

Hvornår tager vi børn op 
Hvornår sidder vi med børn på skødet 
I hvilke situationer, giver vi børn et knus 
Hvornår og hvordan er vi alene med børn 
Hvordan hjælper vi børn ved toiletbesøg og ved bleskiftning 

• Hvordan sikrer vi ”de åbne døres” praksis, så andre ansatte kan følge med i, hvad 
der sker i husets mange rum udendørs og indendørs 

• Hvordan kan vi i vores generelle praksis forebygge, at seksuelle krænkelser kan 
finde sted 

• Hvordan drøfter vi situationer kollegialt, hvis en ansat finder, at en anden ansat har 
en adfærd, der bryder med de lokale retningslinier 

• Har vi forslag til indretning af de fysiske rammer, der forebygger seksuelle 
krænkelser eller mistanker om, at det finder sted. 

• Hvem og hvordan introduceres nye ansatte til vores retningslinier 
• Hvordan informerer vi forældre om vores lokale retningslinier. 
 
Da mange misforståelser kan opstå i forbindelse med nye, unge ansatte, er det særligt 
vigtigt, at lederen får drøftet med dem, hvordan de kan undgå at blive mistænkt 
uretmæssigt for at krænke børn seksuelt. 
 

 
Hvad gør jeg, hvis mistanken opstår 
En ansat, som får mistanke om, at et barn udsættes for seksuelle krænkelser fra en anden 
ansat eller i familien eller dens omgangskreds, skal straks rette henvendelse til sin daglige 
leder eller institutionsleder.  
Du må ikke kontakte den, du mistænker, og du må ikke tale med andre end din leder om 
din mistanke. Det skyldes, at såfremt din mistanke er korrekt, skal politiet have mulighed 
for at undersøge sagen, uden at den mistænkte ved noget. Hvis du fortæller en kollega, at 
du mistænker vedkommende, og det er korrekt, kan det betyde, at du giver vedkommende 
tid og mulighed for at fjerne bevismateriale til en kommende retssag.  
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Hvis din daglige leder eller institutionsleder ikke agerer på din henvendelse, skal du rette 
henvendelse til dagtilbudschefen i Dagtilbud til børn på forvaltningen. 
 
Du må ikke drøfte sagen med andre kolleger eller forældre.  
Det skyldes dels, at vi er forpligtede til at beskytte ansatte eller forældre, som uretmæssigt 
udsættes for en anklage. Dels vil politiet efterlyse vidneudsagn, hvis din mistanke fører til, 
at politiet vil efterforske sagen. Sker det, må eventuelle vidner ikke have drøftet sagen 
med hinanden før efter en afhøring. 
 
Lederen skal straks henvende sig til dagtilbudschefen i Dagtilbud til børn og orientere om 
den rejste mistanke. 
 Det er herefter Dagtilbud til børn, der overtager sagen og kontakten med politiet. Det er 
Dagtilbud til børn, der afgør, om politiet kontaktes. Den enkelte leder kan ikke beslutte, om 
mistanken er uberettiget. Det afgør dagtilbudschefen. 
Dagtilbud til børn har en aftale med politiet om, hvordan vi sammen agerer i det videre 
forløb. 
 
 
Henvendelser fra politiet 
Det kan ske, at politiet henvender sig til Dagtilbud til børn, fordi der er rejst sigtelse i 
forhold til en ansat, hvor dagtilbuddet ikke er involveret. Det kan eksempelvis være ved 
optrævling af børnepædofilinet, hvor der udveksles billeder af børn i seksuelle situationer. I 
så fald vil dagtilbudschefen involvere institutionslederen, alt efter aftale med politiet.  
 
 
Andres observationer 
Hvis du får en henvendelse fra en kollega eller en forælder, hvor der rejses mistanke i 
forhold til en ansat i dagtilbuddet, skal du straks rette henvendelse til din leder. Du må ikke 
drøfte sagen med andre. Herefter følges proceduren som, hvis du selv har en mistanke. 
 
 
En sags videre forløb 
Når lederen henvender sig til dagtilbudschefen, vil hun/han blive bedt om at aflevere en 
skriftlig redegørelse, som indgår i den henvendelse, som Dagtilbud til børn videregiver til 
politiet.  
 
Det er herefter Dagtilbud til børn, der har ansvaret for sagen.  
Det er Dagtilbud til børn, der i samarbejde med institutionslederen afgør, hvornår og i 
hvilket omfang bestyrelsesformanden orienteres.  
 
Såfremt politiet finder, at den rejste mistanke bør efterforskes, vil dagtilbudschefen, 
institutionslederen og politiet aftale det videre forløb. Som oftest betyder det, at den 
ansatte afhentes af politiet og bliver afhørt. Det kan være, at politiet fremstiller 
vedkommende i Grundlovsforhør, eller efter endt afhøring sender vedkommende hjem og 
opretholder sigtelsen. 
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Der oprettes normalt et kriseberedskab, såfremt politiet ønsker at efterforske sagen. 
Kriseberedskabet vil som regel bestå af dagtilbudschefen, institutionslederen og 
repræsentanter for Børn og Unge. Der er et tæt samarbejde med politiet.  
Der vil blive udarbejdet en handleplan, der mindst indeholder:  
Hvordan forholder vi os som arbejdsgivere i forhold til den ansatte, som er under mistanke 
Orientering til personale og forældre 
Krisehjælp til ansatte og til forældre 
Hjælp til ledelsen af dagtilbuddet  
Løbende skriftlig orientering til personale og forældre om status for sagen 
Pressehåndtering. 
 
Afhængigt af sigtelsen, vil Dagtilbud til børn i samarbejde med Personaleområdet vurdere, 
om kommunen ønsker at have den mistænkte ansat som medarbejder. Vurderingen vil 
ske i forhold til de oplysninger, der foreligger i sagen. 
 
Personale og forældre vil normalt blive indkaldt til en orientering, hvor politi og Dagtilbud til 
børn deltager og orienterer om sagen. Der vil kun blive videregivet oplysninger, som 
Dagtilbud må videregive i forhold til de personaleretlige forhold, der gælde for 
tavshedspligt. Det betyder for eksempel, at man ikke må videregive navnet på den 
ansatte, der er under mistanke. 
 
Det kan være, at politiet ønsker at afhøre børn, forældre og ansatte. I så fald må ansatte 
ikke drøfte sagen med hinanden før efter endt afhøring. 
 
 
Pressehåndtering 
I denne type sager, er det vigtigt at forholde sig korrekt og kende de ansættelsesretlige 
regler mv. Det er dagtilbudschefen, der afgør, hvad der orienteres om på kommunens 
hjemmesider mv., og det er hende, der udtaler sig til pressen. 
 
 
Litteraturhenvisninger 
Den kommunale underretningsguide om underretningspligt, om tavshedspligt og 
videregivelse af oplysninger. Den findes på det kommunale intranet under Børn og Unge, 
familieafdelingen.  
 
Bekendtgørelse til Dagtilbudsloven om indhentning af børneattester ved ansættelser til 
arbejde med børn. Se Kapitel 7.4 Indhentelse af børneattester og Personaleområdets 
vejledning på intranettet. 
 
Hvordan takler du seksuelle overgreb. Udgivet af Servicestyrelsen i ministeriet.  Kan 
hentes på nedenstående link: 
http://www.servicestyrelsen.dk/default.asp?id=149748&cx=001692670536270740932%3A 
ngs musxvko&cof=FORID%3A10%3BNB%3A1&ie=ISO-8859-
1&q=Hvordan+takler+du+seksuelle+overgreb&sa=S%F8g#1125 
 
Siso 
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Videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn 
www.siso-boern.dk 
 
Rudersdal Kommunes Dagtilbudspolitik.  
www.rudersdal.dk, under børn. 
 
 
 
 
 
 


