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Retningslinjer og procedure ved overgreb mod børn  

 

Disse retningslinjer og procedure gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner og 

de selvejende daginstitutioner. Retningslinjer og procedure er afstemt med kommunens ”Beredskabsplan 

ved overgreb mod børn og unge”.  

 

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 overgreb kan være meget store for et 

barn.  

Mistanken kan rette sig mod andre ansatte eller mod voksne i børnenes hjemmemiljø. 

 

Først beskrives proceduren, hvis du har mistanke eller viden om overgreb mod et barn.  

Herefter beskrives retningslinjerne, hvis formål er at:  

 Forhindre, at der sker 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 retningslinjer for, hvordan ledere og ansatte skal handle, hvis de får en mistanke om et overgreb 

på et barn 

 

 

 

Procedure ved overgreb mod børn  

 

Mistanke mod en ansat 

Hvad gør lederen/medarbejderen ved mistanke? 
 

 Medarbejderen har ansvaret for at kontakte nærmeste leder og orientere om mistanken  

 

 Lederen skal straks henvende sig til dagtilbudschefen og orientere om den rejste mistanke 

 

 Hvis mistanken er rettet mod nærmeste leder, skal medarbejderen henvende sig direkte til 

dagtilbudschefen 

 

 Leder og medarbejder skal være tavse om den pågældende viden, indtil andet er besluttet af 

dagtilbudschefen.  

 
 Leder og medarbejder må ikke drøfte sagen med andre kolleger eller forældre 
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 Det er vigtigt, at leder og medarbejder ikke afhører barnet, da det er afgørende for sagens 

efterforskning og sikring af bevismateriale 

 

 Leder afklarer sammen med dagtilbudschefen om: 

 Der skal være en iagttagelsesperiode 

 Om der skal afholdes forældremøde/ forældrebestyrelsesmøde eller forældrerådsmøde 

 Om der skal afholdes personalemøde 

 Om der skal ske orientering til forældrebestyrelsen/forældrerådet/forældregruppen  

 

 Det er dagtilbudschefen, der afgør, om kommunen rejser sagen eller anmelder sagen til politiet. Den 

enkelte leder kan ikke beslutte, om mistanken er uberettiget.  

 

 Det er dagtilbudschefen, der giver vejledning til den ansatte, herunder orienterer om retten til bisidder 

og muligheder for krisehjælp 

 

 Det er dagtilbudschefen, der drøfter med Personaleområdet, om den mistænkte ansatte skal fritages 
for tjeneste, mens sagen undersøges.  

 

 Det er herefter dagtilbudschefen, der har ansvaret for sagen.  

 

 

Hvad gør dagtilbudschefen? 
 

 Når lederen henvender sig til dagtilbudschefen, vil leder blive bedt om at aflevere en skriftlig 

redegørelse, som indgår i den henvendelse, som Børneområdet videregiver til politiet.  

 

 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. Det kan også ske, at politiet henlægger sagen 

som grundløs. 

 

 Der oprettes normalt et kriseberedskab, såfremt politiet ønsker at efterforske sagen. Kriseberedskabet 

vil som regel bestå af dagtilbudschefen, institutionslederen, repræsentant fra Personaleområdet samt 

repræsentanter fra Forebyggelse og Rådgivning. Der er et tæt samarbejde med politiet.  

 

 

Øvrige ansatte i børnehuset  
 

 Dagtilbudschefen vurderer i samarbejde med lederen, om det er relevant og hensigtsmæssigt at 

orientere det øvrige personale om sagen 

 

 Orienteringen må tidligst ske, efter den ansatte er orienteret om politianmeldelsen  

 

 Leder skal orientere personalet om støttemuligheder hos Forebyggelse og Rådgivning og 

tillidsrepræsentant  
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Orientering til andre forældre og bestyrelsen 
 

 Det er dagtilbudschefen, der i samarbejde med politiet og institutionslederen afgør, om det er relevant 

og hensigtsmæssigt at orientere andre forældre og bestyrelsen.  

 

 Ved orientering af forældre indkalder leder i samarbejde med dagtilbudschefen til orienteringsmøde. 

 

 Det overvejes, om tidligere forældre skal inviteres til orienteringsmødet 

 

 Mødets indhold drøftes med politiet for at sikre, at kun de nødvendige informationer bliver givet 

 

 Ved orientering til andre forældre (tredje part) skal man være opmærksom på sin tavshedspligt. Det 

betyder for eksempel, at man ikke må videregive navnet på den ansatte, der er under mistanke. 

 

 Forebyggelse og Rådgivning kan bistå ved forældre- og personalemøde omkring situationen 

 

 

Andres observationer 
Hvis medarbejder eller leder 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 ”Mistanke mod en ansat”.  

 

Henvendelser fra politiet 
Det kan ske, at politiet henvender sig til Børneområdet, 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.  

 

 

 

Mistanke mod forældre/anden voksen 

Hvad skal gøres, når der opstår en mistanke? 
 

Hvad gør du som medarbejder: 

 Medarbejderen har ansvaret for at kontakte nærmeste leder og orientere om mistanken  

 

 Tal ikke med forældrene/stedforældre om mistanken.  

 
 Nedskriv hvilke observationer, tegn, reaktioner og hændelser, der ligger til grund for mistanken – undgå 

at tolke på beskrivelserne.  

 

 Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse af den 

konkrete mistanke – undgå at tolke på beskrivelserne.  
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 Vis omsorg for barnet og lyt til barnet, men spørg IKKE ind til detaljer om det mulige overgreb.  

 
 Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, kun din leder og dagtilbudschefen.   

 

 

Hvad gør du som leder: 

 Tal ikke med forældrene/stedforældrene om sagen 

  

 Som leder er du ansvarlig for behandling af mistanken og for at fremsende underretning til 

Familieafdelingen.  

 
 Hvis du er i tvivl kontakt Forebyggelse og Rådgivning på telefon 46 11 41 13, 46 11 41 16 eller 46 11 41 

18.  

 
 Orienter din medarbejder om, hvorvidt oplysningerne har ført til en underretning eller ej, og såfremt 

det ikke er tilfældet, så orienter din medarbejder om, at vedkommende fortsat kan bruge sin personlige 

underretningspligt.  

 
 Orienter din områdeleder/dagtilbudschefen.  

 
 

 

Ved mistanke til andre i barnets netværk eller en ukendt  

Hvad gør du som medarbejder:  

 Drøft og afklar evt. din mistanke med din leder.  

 Orienter din leder om mistanken/den konkrete viden.  

 
 Nedskriv hvilke observationer, tegn, reaktioner og hændelser, der ligger til grund for mistanken – undgå 

at tolke på beskrivelserne.  

 
 Vis omsorg for barnet og lyt til barnet/ den unge, men spørg IKKE ind til detaljer om det mulige 

overgreb.  

 
 Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen.  

 

 

Hvad gør du som leder:  

 Orienter forældrene, inden der fremsendes en underretning.  

 

 Som leder er du ansvarlig for behandling af mistanken og for at fremsende underretning til 

Forebyggelse og Rådgivning.   

 
 Hvis du er i tvivl, kontakt Forebyggelse og Rådgivning på telefon 46 11 41 13, 46 11 41 16 eller 46 11 41 

18. 
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 Orienter din medarbejder om, hvorvidt oplysningerne har ført til en underretning eller ej, og såfremt 

det ikke er tilfældet, så orienter din medarbejder om, at vedkommende fortsat kan bruge sin personlige 

underretningspligt.  

 
 Orienter din områdeleder/dagtilbudschefen.  

 

 

 

Pressehåndtering 

 Ved pressehenvendelse henvises til dagtilbudschefen 

 

 Dagtilbudschefen afgør, om der skal ske en orientering i pressen  

 Kommunikationsafdelingen kan kontaktes for råd og vejledning 

 

 

 

Vigtige telefonnumre  

 

Dagtilbudschefen    tlf. 46 11 43 10  

Dagtilbud     tlf. 46 11 43 08 

Forebyggelse & Rådgivning   tlf. 46 11 41 13, 46 11 41 16 eller 46 11 41 18 

 

 

 

 

Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold  

For at kunne forebygge, observere og reagere på viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb er det 

nødvendigt at definere, hvordan vi forstår vold og seksuelle overgreb, så der handles korrekt, når et barn 

gennem tale, leg eller handling ”fortæller” om overgreb.  

 

Definition af seksuelle overgreb  

Den voksne bruger barnet til at tilfredsstille sine egne eller andres seksuelle behov. Det kan fx ske ved, at 

den voksne forfører eller presser barnet til at deltage i seksuelle handlinger. Seksuelle overgreb mod børn 

er karakteriseret ved følgende:  

 Den voksne udnytter barnets tillid.  

 Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet.  

 Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give 

samtykke til.  

 Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk 

for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd.  

 Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral.  

 



 

8 

 

Definition af vold  

Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – er egnet til eller skader en anden persons 

integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen. Volden kan have samme effekt på andre 

personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en 

handling, der sker i affekt. Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra 

forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt 

selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold er udtryk for, 

at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet.  

 

Psykisk vold  

Psykisk vold kan beskrives som følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om straf, 

indespærring eller andet tilsvarende, eller om generel nedværdigende behandling. Manglende stimulering 

og at forhindre børns skolegang er ligeledes eksempler på psykisk vold. Der kan også være tale om egentlig 

vanrøgt, hvor barnet efterlades uden pasning, ikke får fysisk omsorg, at vaccinationer, undersøgelser i 

almen praksis, tandeftersyn og/eller sundhedspleje udelades, eller at barnet gentagende gange ikke bliver 

afhentet indenfor institutionens åbningstid.  

 

 

Hvad skal jeg være opmærksom på 

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. Langt de 

fleste børn tier om overgrebene. 

 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. 

 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. 

 

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. 
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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 Børneområdet, 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 overgreb kan finde sted i dagtilbuddet 

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 retningslinjer, 

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 overgreb. 

 

Lokale retningslinjer 

I alle daginstitutioner og i dagplejen skal der udarbejdes lokale retningslinjer for adfærd og omgang med 

børn. Det skyldes, at vi ønsker både at beskytte børnene og at beskytte de ansatte mod anklager. 

Retningslinjerne må ikke indeholde forskelsbehandling i forhold til køn og alder. De skal være konkrete og 

for eksempel beskrive adfærd ved puslesituationer og toilethjælp, at fysisk samvær med børnene sker på 

børnenes præmisser, samt hvordan og i hvilke situationer, man kan være alene med et barn. 

 

Litteraturhenvisninger 

 

 Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge  

Planen skal sikre tidlig opsporing og faglig kvalificeret håndtering af sager, hvor børn og unge udsættes 

for vold og seksuelle overgreb, eller hvor der er mistanke herom.  

 

 Underretningsguide  

Den kommunale underretningsguide om underretningspligt, om tavshedspligt og videregivelse af 

oplysninger. Den findes på det kommunale intranet under Skole og Familieområdet  

https://intranet.rudersdal.dk/documents/1336   

  

https://intranet.rudersdal.dk/documents/1336
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 Børneattest  

Indhentelse af børneattester og Personaleområdets vejledning på Intranettet 

https://intranet.rudersdal.dk/documents/1425  

 

 Informationsmateriale om ”Seksuelle overgreb mod børn og unge” 

https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/seksuelle-og-voldelige-overgreb/seksuelle-overgreb  

 

 SISO 

Videnscenteret SISO yder professionel rådgivning og konsulentbistand i sager om seksuelle overgreb og 

vold mod børn og unge. SISO er en del af Socialstyrelsen.  

https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/hjaelp-til-indsats  

 

 

 

 

 

https://intranet.rudersdal.dk/documents/1425
https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/seksuelle-og-voldelige-overgreb/seksuelle-overgreb
https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/hjaelp-til-indsats

