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Beredskabsplan ved vold/seksuelle overgreb på børn under 18 år.
Ved underretning til familiegruppen om overgreb på et barn, kan man bruge skabelonen på KLIK til
skriftlig underretning.
Der henvises endvidere til kommunens ACTIONCARD.

Underretning.
Ansatte, der får mistanke om, at et barn er udsat for overgreb, har underretningspligt til Familiegruppen.
Hvis mistanken retter sig mod forældrene eller nære omsorgspersoner, må underretter ikke orientere
forældrene. Dette gør Familiegruppen.
Det er vigtigt, at underretningen kommer hurtigt frem til Familiegruppen, og der bør underrettes
samme dag. Dette kan ske telefonisk og med skriftlig underretning som opfølgning.
Borgere kan underrette både anonymt og navngivet til kommunens eller Familiegruppens postkasse.

Kommunens handleforpligtelse
Familiegruppen vurderer inden for 24 timer, hvorledes og hvor hurtigt der skal handles i sagen og
kontakter i den forbindelse forvaltningens jurist.
Underretter har krav på at få en bekræftelse på, at underretningen er modtaget, og hvis underretter
er kommunalt ansat/ i offentlig tjeneste, skal kommunen give en tilbagemelding på, hvad der er
iværksat som følge af underretningen

Forløb ved underretning
Familiegruppen inddrager Juridisk Kontor, når der modtages underretning om mistanke om overgreb på et barn. Juristen giver faglig sparring i hele sagsforløbet. Hvis sagen vurderes at kunne have
betydning for Skoleområdet, inddrager juristen personalekontoret i Skoleforvaltningen.
Sammen med juristen lægges der plan for, hvordan sagen behandles, og herunder drøftes:
 afholdelse af børnesamtale
 undersøgelse på Børneafdelingen eller Retsmedicinsk
 inddragelse af forældre
 barnets sikkerhed
Efter afholdelse af børnesamtalen vurderer juristen i samråd med politiet om sagen anmeldes. Juristen sender skriftlig anmeldelse til politiet vedlagt relevante sagsakter.
Hvis politiet modtager en anmeldelse fra andre end kommunen, underretter de Familiegruppen, og
forløbet er herefter det samme, som hvis kommunen er anmelder.

Hvis sagen ikke anmeldes, vurderer Familiegruppen, hvilken indsats og støtte, der er relevant til
barnet og familien.

Forløb efter anmeldelse
Familiegruppen er sagsstyrende, træffer afgørelse om § 50 undersøgelse og visiterer sagen til Børnehus Nord, der hjælper med at udarbejde den børnefaglige undersøgelse.
Familiegruppen vurderer, om barnet og/eller nærmeste familie har behov for akut krisehjælp, og
dette aftales herefter med politiet. Akut krisehjælp tilbydes af Børnehus Nord.
Familiegruppen deltager i samråd om sagen i Børnehuset sammen med øvrige relevante myndigheder.
Under sagens behandling kan Børnehus Nord, familiegruppen, politi og andre relevante myndigheder udveksle relevante oplysninger om barnet i det omfang, der er nødvendigt (Serviceloven § 50c)
Børn under 15 år videoafhøres af politiet i særligt indrettede lokaler i Børnehus Nord.
Børn over 15 år afhøres hos politiet og skal efterfølgende vidne i retten. Børn over 15 år med særlige vanskeligheder kan i stedet videoafhøres, således barnet ikke skal vidne i retten efterfølgende.
Familiegruppen deltager som støtte for barnet under afhøringen og ved vidneforklaring i retten. Familiegruppen kan tage noter under afhøringen med henblik på efterfølgende at kunne målrette indsatsen til barnet.
Juristen eller familiegruppen møder i retten som repræsentant for forvaltningen. Forvaltningsledelsen informeres om sagen inden retsmødet.

Støtte til barnet
Efter afhøring af barnet, kan der igangsættes terapeutisk behandling efter behov til barnet og familien. Tidspunktet herfor aftales nærmere med politiet.
Et barn, der har krænket et andet barn, kan tilbydes behandling hos SEBA.

