Beredskabsplan
Ved mistanke eller viden om seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge henviser vi til
Morsø kommunes beredskabsplan og bekymringsbarometret:
https://mosaikken.mors.dk/media/2169/morsoe-kommunes-beredskabsplan.pdf
SFO
I SFO´en tilstræbes det at have personale tilstede, hvor børnene færdes, i det omfang som er muligt.
Der hænger et skema i SFO´en med oversigt over de steder, hvor der er en voksen tilstede, således
personalet hele tiden er opmærksomme på, at der er personale, hvor børnene færdes.
Skolen
I pauser er der altid 3 voksne, som har tilsyn. Skolens første pause er en udepause, og derfor vil alle
voksne være tilstede udendørs, når børnene er kommet ud. Den første voksne, som kommer ud, vil
føre tilsyn i skovområdet, mens de andre vil være at finde fordelt omkring skolens bygninger. I den
anden pause vil der være to voksne inde i de to haller, og den sidste vil gå ude. I den sidste pause er
de fleste børn inde, og behovet for tilsyn ude er meget lille.
Forebyggelse på det faglige område
At arbejde med forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge på det faglige område
handler i høj grad om, at man som leder og medarbejder besidder en fagligviden om:
Tegn og reaktioner hos børn, der udsættes for vold og seksuelle overgreb
Børns seksualitet og grænsedragningen mellem legitim seksuel adfærd og bekymrende seksuel
adfærd
Forståelsen og tolkningen af børn og unges tegn og reaktioner på vold og seksuelle overgreb
Mulige skadevirkninger for børn, der udsættes for vold og seksuelle overgreb
Grooming og den forførelses – og manipulationsproces, der ofte går forud for, at et overgreb finder
sted
Det kommunale beredskab og kendskab til de forskellige handleveje i sager med overgreb mod
børn og unge
At tale med børn generelt og specifikt i relation til temaerne vold og seksuelle overgreb
At kunne handle på trods af, at man er i tvivl og på trods af, at man ikke har sikkerhed for, hvad
der er sket, og om barnet har været udsat for overgreb

Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd overfor andre børn
Når et barn under 15 år overtræder et andet barn under 15 års seksuelle grænser, er der tale om, at et
barn krænker et andet barn. Opstår der en situation, hvor et barn er blevet krænket, så
hjemsender/bortviser skolen det pågældende barn, som har krænket, indtil situationen er blevet
klarlagt og der er truffet beslutning om det videre forløb.


Skolen laver en underretning til familieafdelingen hurtigst muligt.



Skolen kontakter forældrene til de involverede børn.



Skolen informerer bestyrelsen.



Skolen tilbyder de involverede børns forældre samtale med fagperson fra kommunen

Børneattest
Børneattesten indeholder oplysninger om sædelighedsforbrydelse begået mod børn under 15 år.
Børneattesten skal indhentes af arbejdsgivere, når de ansætter eller beskæftiger personer, der som led
i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Medarbejder betyder
her både ansat og frivillig medarbejder. Oplysninger i børneattesten slettes tidligst efter 20 år. Nogle
oplysninger fremgår af attesten frem til pågældende fylder 80 år.
Børn, seksualitet, internet og grooming
I takt med at børn bliver mere og mere digitale, så er risikoen for at de støder seksuelt krænkende
adfærd på internettet og andre sociale medier blevet stor. Vi vil derfor årligt have besøg af Morsø
kommunes SSP team, som vil holde oplæg for børnene omkring deres adfærd på de sociale medier
og internettet. Forældre vil også blive tilbudt et forældreoplæg omkring børns adfærd på internettet
og de sociale medier.
Underretning
Får man kendskab til at et barn elleren ung under 18 år udsættes for forhold, som er til fare for dets
udvikling og sundhed, har man pligt til at underrette kommunen. Der skelnes mellem almindelig og
skærpet underretningspligt.
Må man tale med barnet?
Som fagperson kan man blive i tvivl, når der opstår en bekymring eller mistanke om vold og seksuelle
overgreb mod et barn. Hvor meget må man tale med barnet? Kommer man til at ødelægge den
politimæssige efterforskning? Man må gerne lytte til og stille forståelsesspørgsmål eller afklarende
spørgsmål til barnet. Hvis der senere skal udarbejdes en underretning eller foretages en
politianmeldelse, vil samtalen med barnet indgå som et af elementerne i den beskrivelse, som
fagpersonen skal videregive. Afhøring af barnet er politiets opgave. Detaljerede spørgsmål om
hændelsen, omfang, tidspunkt for overgrebene osv. er spørgsmål, som politiet stiller i forbindelse
medafhøringen af barnet.

Kontakt
SISOS TELEFONRÅDGIVNING TIL FAGPERSONER OG PÅRØRENDE
Sager, der omhandler vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, stiller ofte fagpersoner overfor
en række udfordringer og dilemmaer af både faglig, organisatorisk og personlig karakter. SISO
tilbyder anonym telefonrådgivning til alle faggrupper, der arbejder med børn og unge, hvor der er
bekymring, mistanke eller viden om, at et barn bliver udsat for vold og seksuelle overgreb.
Telefonrådgivningen henvender sig også til pårørende, forældre og børn og unge.
RING til SISOs telefonrådgivning
Telefonnummer: 20 77 11 20
Mandag – onsdag kl. 9.30 – 15.00
Torsdag kl. 9.30 – 18.00
Fredag kl. 9.30 – 13.00

