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Kære forældre! 

Børn er det dyrebareste, I og vi har. Ingen af os tør tænke tanken om, at der skulle ske det unævnelige: et overgreb. 
Alle er opmærksomme på det, og alle tænker på, hvordan vi undgår det unævnelige: et overgreb. I Struer Kommune 
har samtlige medarbejdere og ledere, der i det daglige arbejde har med børn og unge at gøre et stort ønske om at 
blive mere kvalificerede til at forebygge overgreb, se ”tegn” på overgreb og frem for alt blive bedre til at handle. 
Langhøjdistriktet har derfor udarbejdet denne fælles forældrefolder for dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og skole.  

Struer Kommunes definition af ”overgreb”: 

Vold kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt 

 
Fysisk vold 
Fysisk vold kan for eksempel være at blive udsat for kropslig smerte gennem slag, spark, brændemærkning, skoldning, 
kvælertag eller anden form for straf, hvor barnet rammes direkte på kroppen. Vold kan være at ruske små børn, så 
hovedet bevæges ukontrolleret frem og tilbage, hvilket kan føre til hjerneskader. Omskæring af piger er også fysisk 
vold. Fysisk vold kan efterlade synlige mærker, blå mærker på kroppen, på arme eller ben eller måske i ansigtet. Det er 
vigtigt at huske på, at ikke al vold kan ses på et barn/en ung. Ofte er mærkerne skjult under tøjet. 
 
Psykisk vold  
Psykisk vold kan eksempelvis være følelsesmæssig afvisning, ignorering, trusler om at blive forladt, trusler om straf, 
indespærring, nedgørelse eller anden nedværdigende behandling. Det er psykisk vold for barnet at bevidne fysisk vold 
mod en af sine nære omsorgspersoner. Psykisk vold kan desuden være omfattende omsorgssvigt, som ses ved, at 
barnets grundlæggende behov ikke bliver tilgodeset af dets omsorgspersoner.  
Psykisk vold efterlader ikke synlige mærker på kroppen, men der sker skade på barnets/den unges psykiske/mentale 
udvikling.  
 
Seksuelle overgreb 
Seksuelle overgreb er alle former for seksuelle overgreb, hvor barnet/den unge udnyttes til at tilfredsstille den 
voksnes seksuelle behov. Det handler om, at barnet/den unge inddrages i seksuelle aktiviteter, som det ikke er 
udviklingsmæssigt parat til. Det er en handling, som krænker barnets/den unges integritet, og hvor krænkeren 
udnytter barnets/den unges afhængighed eller egen magtposition.  
Begrebet seksuelt overgreb anvendes også, når et andet barn/ung udviser seksuel grænseoverskridende adfærd 
overfor et andet barn/ung.  
Seksuelle overgreb kan involvere både psykisk og fysisk vold foruden det seksuelle overgreb. Det kan også involvere 
ikke-fysisk kontakt for eksempel via forskellige sociale medier på internettet fx via billeder på de gænge sider som 
facebook, snapchat, Instagram mm. 
 

WHOs definition af seksualitet: 

”Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Seksualitet er et basalt behov og et aspekt af det 
at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet.  

Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler ikke om, hvorvidt vi har orgasme eller ej, og endelig er det ikke 
summen af et erotisk liv. Det kan være en del af vor seksualitet, men behøver ikke at være det. Seksualitet er så meget 
mere. Det er, hvad der driver os til at søge efter kærlighed, varme og intimitet.  

Den udtrykkes i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er lige så meget dette at være 
sensuel, som at være seksuel. Seksualitet har indflydelse på vores tanker, følelser, handlinger og samvær, og derved 
på vor mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal 
menneskeret.” 

 



 
 
Måder, vi forsøger at forebygge på: 
 
Vi ønsker at forbygge ved nedenstående, fordi det giver børnene læring om, hvor deres grænser går i forhold til vold 
og seksuelle overgreb.  
 
I dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO: 
Vi fordrer åben kontakt og dialog med jer som forældre (for derigennem at styrke det gode samarbejde). 
Vi er åbne for hverdagssnakke omkring seksualitet og det at sætte grænser (Snakken skal være for at barnet evner at 
mærke egne grænser, og at støtte op om barnets grænsesætning) 
Vi arbejder med emnet i læselege/dialogisk læsning, som er målrettet for aldersgruppen 
Vi snakker med børn om seksualitet, om at voksne ikke må slå, og om hvordan det er at leve i en familie (Snakken er 
vigtig så barnet kender dets rettigheder).  
 
I skole og SFO:  
Vi underviser i ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”, som er et obligatorisk emne i folkeskoleloven. 
Vi samarbejder med skolesygeplejersken. 
Vi samarbejder med SSP-konsulenten om SSP-læseplanens emner (S – skole, S - sociale myndigheder og P – politi). 
Vi inddrager AKT-personen (A – adfærd, K – kontakt og T – trivsel). 
 
Fælles for distriktet: 
Vi kontakter forældre, når bekymringen/mistanken opstår. (Se også bagsiden) 
Vi samarbejder på tværs af dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og skole.  
Skolen deltager i ”Uge sex”. 
Vi gennemgår beredskabsplanen med den nye medarbejder. 
Vi indhenter altid børneattest hos politiet på den nye medarbejder. 
Vi underretter til de sociale myndigheder, når bekymringen/mistanken giver anledning til det. 
Vi evaluerer beredskabsplanen hvert andet år. 
 
 
Måder, vi som dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og skole handler på: 
 
Ved en bekymring 

 Systematiserer medarbejderen observationer for barnet og skærper opmærksomheden omkring det 
 bekymringen drøftes med forældre, kolleger og leder 
 medarbejderen, der har bekymringen, indkalder forældre og øvrige voksne omkring barnet til 

bekymringsmøde. Lederen deltager i mødet. 
 på bekymringsmødet drøftes: 

o bekymringer omkring barnet og eventuelle søskende 
o om der skal laves en underretning til de sociale myndigheder. Alle kan tage initiativ til at lave en 

underretning. 

Ved konkret viden henholder vi til Struer kommunes overgrebspakke og lovgivningen på området 
 
 
 
  



 
Underretning 
Serviceloven § 154 siger, at ”Enhver, der får kendskab til eller grund til at antage, 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 personlig pligt til at underrette kommunen/de sociale myndigheder.” 
 
Offentligt ansatte og ansatte i private og selvejende institutioner, der udfører opgaver for det offentlige, har en 
skærpet underretningspligt. Underretning går forud for tavshedspligt! 
 
I grove tilfælde skal personalet gå direkte til politiet. 
 
OBS!!!!! Hvis mistanke eller viden om fysisk vold eller seksuelt overgreb retter sig mod den ene eller begge forældre 
eller andre familiemedlemmer, må personalet IKKE inddrage forældrene i deres mistanke, men alene foretage 
underretning til Børne- og Familiecenteret, som afgør, om der skal laves en politianmeldelse. 
 
 
Der er store konsekvenser for børn, som oplever vold og seksuelle overgreb. Der kan blandt andet nævnes: 

 Manglende selvtillid og selvværd 

 Manglende trivsel og indlæring  

 Psykosomatiske reaktioner (anoreksi, spiseforstyrrelser, hovedpine mm.) 
 
 

Med venlig hilsen 
Langhøj distriktets dagpleje, vuggestue, børnehave 

SFO og skole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


