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Tjekliste til brug ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle 

overgreb (for yderligere information henvises til beredskabsplan) 

 
Viden om vold og seksuelle overgreb kan inddeles i tre forskellige niveauer: bekymring, mistanke og 

konkret viden.  

En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er noget galt med et barn eller i barnets familie. Her er ikke 

tale om, at man har konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person. Her er heller ikke 

tale om bestyrket mistanke. Bekymringen alene bør derfor i første omgang føre til skærpet observation af 

barnet/den unge i en periode og evt. samtale med forældrene, med mindre bekymringen går på, om 

forældrene begår overgreb mod barnet/den unge. 

Mistanke forstås som mere end blot en bekymring. Mistanken kan formuleres f.eks. på baggrund af 

observationer af barnet eller barnets eget udsagn om hændelser, der har fundet sted eller oplysninger, 

man har fået på anden vis. Her er der underretningspligt.  

Konkret viden om, at et barn eller en ung har været udsat for en konkret handling, her et overgreb begået 

af en eller flere personer. Denne information kan komme fra barnet/den unge selv, fra den der har begået 

et overgreb, eller fra vidner. Her er der øjeblikkelig underretningspligt.  

 

Tjekliste  
Nedenstående tjekliste er til brug i sager hvor der er mistanke eller konkret viden om vold eller seksuelle 

overgreb begået mod et barn eller en ung under 18 år.  

Underretningspligt 

 Ved mistanke - tag dig tid til at tænke og vurdere tyngden af den viden du har fået. Tag evt. kontakt 

til Børne- Familieafdelingen for at drøfte sagen, inden underretningen indgives.  

 Ved konkret viden, og/eller synlige fysiske tegn på at barnet har været udsat for fysisk vold, eller 

seksuelle overgreb. Tag øjeblikkelig kontakt til Børne- Familieafdelingen, med henblik på drøftelse 

af sagens akutte karakter. 

 Sørg for at dele arbejdsopgaverne, så det sikres at der holdes tilstrækkelig fokus på barnet 

 

Hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre 

 Skriftlig underretning til Børne- Familieafdelingen.  

 Husk at man i dette tilfælde ikke må orientere forældrene om mistanken 
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Hvis mistanken retter sig mod en anden person end forældrene 

 Skriftlig underretning til Børne- Familieafdelingen 

 Orientering til berørte forældre og børn 

 Overvej, om der skal ske orientering til øvrige forældre og børn 

 

Hvis mistanken retter sig mod et andet barn i institutionen 

 Pædagogisk indsats til børnene 

 Samtale med de involverede børn og deres forældre 

 Underretning til Børne- Familieafdelingen 

 Orientering til tilsynsmyndighed 

 

Pressehåndtering 

 Alle henvendelser fra pressen i sådanne sager håndteres af forretningsledelsen på rådhuset og 

oplysninger til pressen sker i tæt koordination mellem kommunen og politiet. 

 

Nyttige adresser og telefonnumre 
 

Børne- Familieafdelingen 

Rådhuset. Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev 

Telefon: 99 45 45 45./ Bagvagt: ……. 

Åbningstider: 

Mandag - onsdag kl. 8.00 - 15.00. Torsdag kl. 8.00 - 17.00. Fredag kl. 8.00 - 14.00. 

 

Sparring med socialrådgiver  

Socialrådgiverne er i myndighedsgruppen er distriktsinddelt. Ved behov for sparring, eller anonymiseret 

drøftelse, rettes der henvendelse til den socialrådgiver der har det distrikt skolen, eller institutionen er 

beliggende i. På Brønderslev kommunes hjemmeside finder du, under Børne- Familieafdelingen, oversigt 

over distriktsinddeling, samt direkte numre, mailadresser mv. til afdelingens socialrådgivere. 

I akutte tilfælde, hvor distriktets socialrådgiver ikke træffes, kontaktes bagvagten.  
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Den Sociale Døgnvagt: 

Ved akutte henvendelser udenfor Børne- Familieafdelingens åbningstid kan Den Sociale Døgnvagt 

kontaktes via Nordjyllands politi på telefon: 96 30 14 48  

 
Hvordan laver man en underretning? 

Se Ankestyrelsens pjece .Tag signalerne alvorligt. www.ast-tagsignalernealvorligt.dk  

SISO’  telefonrådgivning for fagfolk, børn, unge og forældre: 

20 77 11 20 i følgende tidsrum: 

Mandag - Onsdag kl. 9.30-15.00, torsdag 9.30-18.00 fredag 9.30-13.00. 

www.siso-boern.dk  

http://www.ast-tagsignalernealvorligt.dk/
http://www.siso-boern.dk/

