4. ACTION CARDS
Hvad skal du gøre, hvis du har mistanke om overgreb?

Hvis du har viden eller mistanke om et overgreb mod et barn, er det vigtigt, at du handler på det så hurtigt som muligt.
For at understøtte hurtig handlen, har vi udarbejdet nogle handlevejledninger - ”Action Cards” - som beskriver, hvordan der skal ageres inden for de
forskellige områder i tilfælde af viden eller mistanke om et overgreb mod et barn.
På de følgende sider, findes Action Cards for følgende områder:
A. Hvis du som borger har mistanke om et overgreb s. 20
B. Hvis du er medarbejder på dagstilbuds- eller skoleområdet i kommunen og har mistanke om et overgreb s. 21
C. Hvis du er leder/frivillig i en forening eller klub og har mistanke om et overgreb s. 23
D. Hvis du er medarbejder i Center for Arbejdsmarked og arbejder med borgere på krisecentre s. 25
E. Hvis du er medarbejder i Center for Børn og Unge og modtager underretninger. s. 26

Action Cards-ene er udarbejdet som en støtte til hurtig handling. De er samtidig tænkt som et dynamisk redskab, og de vil derfor blive justeret, hvis
der skulle vise sig behov herfor. Hvis du har spørgsmål eller forslag til justeringer til Action Cards kan du kontakte din nærmeste leder. Du er også
velkommen til at kontakte Teamleder i Center for Børn og Unge, Lars-Bo Hansen på mail: labha@naestved.dk eller telefon: 2216 4751.

For at sikre, at der ikke opstår tvivl om, hvilket Action Card, der er gældende, er der sat en revisionsdato på alle Action Cards.
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Action Card
Hvis du som borger har mistanke om overgreb mod et barn
OBS: Hvis du står med en meget akut overgrebssituation, der ikke kan afvente kommunens håndtering (inden for max 24 timer), kan kommunens sociale
bagvagt kontaktes via politiet på 114.

Mistanke eller
viden om overgreb mod barn

Send en underretning til Næstved Kommune. Brug formularen her https://www.naestved.dk/
boern/bekymret-for-et-barn/er-du-bekymret-for-et-barn
Beskriv dine observationer så nøgternt som muligt. Du har mulighed for at være anonym, hvis
du har behov for det.

Borger

Center for Børn og Unge
tager hånd om din
underretning, og du
modtager kvittering for
modtagelse af underretningen inden for seks
dage.
Næstved Kommune må
ikke orientere dig om,
hvad der yderligere sker
med din underretning.

Alle underretninger
vurderes inden for
24 timer, året rundt.
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Action Card
Hvis du er ansat i dagtilbud og skoler og har mistanke om overgreb
(Kan også bruges i tilfælde af mistanke om overgreb begået af ansatte i andre virksomheder under Næstved Kommune)
OBS: Hvis du står med en meget akut overgrebssituation, der ikke kan afvente kommunens håndtering (inden for max 24 timer), kan kommunens sociale bagvagt kontaktes via politiet på 114.
Mistanke eller
viden om overgreb mod barn

Er mistanken
rettet
mod en ansat?

Nej

Er mistanken
rettet mod
andre? Eller
ved du ikke,
hvem mistanken er
rettet mod?

Send en underretning til Center
for Børn og Unge på mail:
underretning@naestved.dk.
Beskriv dine observationer så
nøgternt som muligt.

Ja

Ja
HUSK

Ansat i dagtilbud
eller skole
(herunder SFO og
fritidsklub)

Kontakt din nærmeste leder og fortæl om din mistanke eller viden.

Undtagelse: Hvis mistanken retter sig mod din
leder, må denne ikke
kontaktes. Tag selv kontakt til teamleder i CDS

• Kontakt og involver ikke
dem, mistanken retter sig
imod.

• Videregiv din viden straks
eller snarest muligt

Center for Børn og
Unge tager hånd om
din underretning og
du modtager en kvittering for, at vi har
modtaget den.
Senere i forløbet vil
du blive orienteret
om, hvorvidt underretningen har ført til
en undersøgelse eller
en foranstaltning.

Alle underretninger
vurderes inden for
24 timer, året rundt.

• Hvis du ikke kan få fat i
Nærmeste leder kontakter teamleder i CDS, og fortæller om mistanke/viden om overgreb.

Nærmeste leder

Se procedure for beredskabet på næste side

Teamleder i CDS kontakter teamleder i
CBU. Det vurderes i
fællesskab, om der er
tale om en beredskabssag.

Sagen er
ikke
til beredskab

”næste led”, så spring leddet over, og sørg selv for,
at der bliver taget kontakt
videre.

Sagen behandles efter alm. retningslinjer i
CDS.
Husk at afklare evt. behov for kommunikation i dagtilbud eller skoler. CBU kan deltage i mødeaktiviteter ved behov.

Sagen er til
beredskab

Forkortelser: CBU: Center for Børn og Unge - CDS: Center for Skole og Dagtilbud
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Procedure
Iværksættelse af beredskab - dagtilbud og skoler
Når Center for Børn og Unge og Center for Dagtilbud og Skole har vurderet en sag som værende til beredskab iværksættes følgende procedure.

Teamleder i CDS
indkalder beredskabet til møde. Mødet afholdes senest
dagen efter meddelelse og vurdering af
muligt overgreb.
Deltagere:
Den berørte institutions leder, teamleder
fra CDS,
”mistænktes” personalekonsulent, medarbejder fra kommunikation, ledende
psykolog CBU og
teamleder CBU.

Teamleder i CBU sikrer evt. behov for information hos politi,
sygehus mv. og varetager også koordinering i fht. afhøringer
mv.

Beredskabsmøde afholdes i henhold til
dagsorden:
Dagsordensskabelon—bilag 1

Efter beredskabsmøde
Aftaler fra mødet indfris og
sagen håndteres i øvrigt.

•

Dagsorden og mødeledelse: Teamleder
CBU

Børnesag sikres og håndteres i
CBU.

•

Notat fra mødet: Teamleder fra CDS

Personalesagen håndteres af
leder og personalekonsulent.

På mødet sikres stillingtagen til: generel vurdering af informationer, sikkerhedsplan for barnet, håndtering af personalesag (beskyttelse af
barn/andre og beskyttelse af medarbejder), plan
for kommunikation, hvis sagen bliver offentlig,
evt. behov for kommunikation til forældre og i
det berørte dagtilbud/skole. Behov for samtale/
hjælp til medarbejder.
Aftaler sikres i fht. hvem, hvad og hvornår. Daglig leder er ansvarlig for sikkerhedsplan i dagtilbud eller skole.

Ved behov for
pressehåndtering
CDS sikrer pressehåndtering sammen
med kommunikation. Øvrige involveres ved behov.

Politisag koordineres med politi
af teamleder i CBU.
Ved handlinger og ny information orienteres beredskabsgruppens medlemmer.
Hvis teamleder i CDS og CBU
vurderer, at der er behov, indkaldes beredskabet igen
(initiativ kan tages af alle).

Ved behov for
kommunikation til
forældre/børn/
unge:
CDS er tovholder,
og inviterer til evt.
møde og sikrer
praktikken omkring
mødet.
CBU er ansvarlig for
indhold og deltagelse af professionelle.

Forkortelser: CBU: Center for Børn og Unge - CDS: Center for
Skole og Dagtilbud
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Action Card
Hvis du er træner/frivillig og har mistanke om overgreb
OBS: Hvis du står med en meget akut overgrebssituation, der ikke kan afvente kommunens håndtering (inden for max 24 timer), kan kommunens sociale bagvagt kontaktes via politiet på 114.
Mistanke eller
viden om overgreb mod barn

Er mistanken
rettet mod en
træner/anden
person tilknyttet
foreningen?

Nej

Er mistanken rettet
mod andre?

Ja

Træner, instruktør,
frivillig i forening

Kontakt leder/
formand i foreningen og fortæl om
din mistanke
eller viden.

Ja

Send en underretning til Næstved Kommune. Brug formularen
her https://www.naestved.dk/
boern/bekymret-for-et-barn/erdu-bekymret-for-et-barn, og beskriv dine observationer så nøgternt som muligt. Du har mulighed for at være anonym.

Næstved Kommune må ikke orientere dig om,
hvordan vi konkret handler på
din underretning.

Undtagelse: hvis
mistanken retter
sig mod leder/
formand, må denne ikke kontaktes

Kontakt Center for Børn og Unge via kommunens kontaktcenter på
telefon 5588 5588 eller send en underretning via formularen her:
https://www.naestved.dk/boern/bekymret-for-et-barn/er-dubekymret-for-et-barn.
Beskriv dine observationer så nøgternt som muligt.
Leder/formand
Center for
Børn og Unge
vurderer sagen.

Center for Børn
og Unge tager
hånd om din
underretning, og
du modtager kvittering for, at vi
har modtaget din
underretning.

Sagen er
ikke
til beredskab

Alle underretninger
vurderes inden for
24 timer, året rundt.

CBU vurderer sammen med foreningen, om der
er behov for kommunikation i foreningen. Det
kan f.eks. være om en hændelse, som ikke er
vurderet til at være et overgreb.
Foreningen inviterer til mødet og sikrer praktikken.
CBU er ansvarlig for indhold og deltagelse af
professionelle.

Se procedure for beredskabet på næste side

Sagen er til
beredskab

Revideret d. 15.02.2021
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Procedure
Iværksættelse af beredskab - kultur og fritid
Når Center for Børn og Unge har vurderet en sag som værende til beredskab iværksættes følgende procedure.

Beredskab indkaldes til
møde

Beredskabsmøde afholdes i henhold til dagsorden:
Dagsordensskabelon: bilag 1

Teamleder i Center for
Børn og Unge indkalder
beredskabet

Ansvarlig for dagsorden og mødeledelse:
teamleder fra Center for Børn og Unge

Træner/leder orienteres om videre
proces og hvordan de skal forholde sig
(CBU)

Ansvarlig for beslutningsprotokol fra mødet: repræsentant
fra Center for Kultur og Borgerservice.

Aftaler fra mødet indfris og sagen
håndteres i øvrigt .

På mødet sikres stillingtagen til: generel vurdering af
informationer, sikkerhedsplan for barnet, håndtering af
den mistænkte (beskyttelse af barn/andre og beskyttelse af den frivillige), plan for kommunikation, hvis
sagen lækkes, evt. behov for kommunikation til forældre og i foreningen. Behov for samtale/hjælp til den
frivillige.

Ved handlinger og ny information orienteres beredskabsgruppens medlemmer.

Deltagere: Teamleder fra
CBU, repræsentant fra
CKB, psykolog og Kommunikation.
Træneren/den der har mistanken/viden om overgreb
inviteres til at deltage i
starten af mødet (kun det
første møde).

Efter beredskabsmøde

Ved behov indkaldes beredskabet igen
(CBU indkalder). Træder/leder deltager ikke i et evt. 2. møde.

Aftaler sikres ifht. hvem, hvad og hvornår.

Ved behov for kommunikation i forening:

Forkortelser
CBU: Center for Børn og Unge
CKB: Center for Kultur og Borgerservice

Beredskabet vurderer sammen med foreningen, om der er
behov for kommunikation i foreningen.
Praktiske og indholdsmæssige opgaver kan varetages af foreningen,

Revideret d. 15.02.2021
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Action Card
Borgere på krisecenter

Alle borgere som kommer på krisecenter, har ret til koordinerende rådgivning, som er en helhedsorienteret og støttende funktion. I Næstved Kommune varetages denne opgave af Center for
Arbejdsmarked (CAM).
Rådgivningen skal understøtte øvrige tilbud, og sættes i gang før
borgeren flytter fra krisecentret. Rådgivningen kan gives i op til
et halvt år efter borgeren er flyttet i egen bolig—i særlige tilfælde op til et år.

Krisecenter orienterer kommunen

Det er CBU´s forpligtigelse at sikre psykologbehandling til alle
børn som ledsager moderen på krisecenter i henhold til servicelovens § 109 stk. Stk. 8.
Behandling skal have et omfang på mindst fire timer og op til ti
timer afhængigt af barnets behov. Behandlingen skal udføres af
en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling
gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes
under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Borger med barn
på krisecenter
Center for Arbejdsmarked (CAM) sikrer, at borgeren får tildelt en koordinerende sagsbehandler fra CAM
Der ydes koordineret og helhedsorienteret rådgivning i forhold til bl.a. bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner og sundhedsvæsen.

Koordinerende sagsbehandler sender en underretning til Center for Børn og Unge på mail:
underretning@naestved.dk.
Beskriv dine observationer så nøgternt som
muligt.

Koordinerende sagsbehandler sender en underretning til Center for Børn og Unge på mail:
underretning@naestved.dk.
Beskriv dine observationer så nøgternt som muligt.
Borger vender tilbage
til erkendt vold

Koordinerende sagsbehandler sender en underretning til Center for Børn og Unge på mail:
underretning@naestved.dk.
Beskriv dine observationer så nøgternt som muligt.
Borger flytter videre til
bekymrende forhold

Borger/barn underlægges
uhensigtsmæssig social kontrol

Forkortelser:

Center for Børn og
Unge tager hånd om
din underretning og
du modtager en kvittering for, at vi har
modtaget den.
Senere i forløbet vil
du blive orienteret
om, hvorvidt underretningen har ført til
en undersøgelse eller
en foranstaltning.

Alle underretninger
vurderes inden for
24 timer, året rundt.
Koordinerende sagsbehandler sender en underretning til Center for Børn og Unge på mail:
underretning@naestved.dk.
Beskriv dine observationer så nøgternt som muligt.

CBU: Center for Børn og Unge - CAM: Center for Arbejdsmarked
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Action Card
Underretning om overgreb modtaget i Center for Børn og Unge
Underretter modtager kvittering for
modtagelse af underretningen inden
for seks dage fra modtagelsen.

Center for Børn og Unge modtager en underretning, som indeholder viden/mistanke om
overgreb mod børn.

HUSK

• Hvis mistanken retter sig mod en eller begge

Underretningen vurderes af Modtager Teamet eller Rådighedsvagten inden for 24 timer (året rundt).

forældre, må den ikke drøftes med forældrene.

I forbindelse med vurderingen tages der stilling til, om barnets/den
unges sundhed eller udvikling er i akut fare. Ved behov for akutte
handlinger, afklaringer eller foranstaltninger, iværksættes disse
straks.

Teamleder og varetagende sagsbehandler vurderer
snarest, om der skal foretages politianmeldelse.

• Hvis mistanken retter sig mod andre end forældrene, overvej i hvilket omfang forældrene
inddrages og hvornår.

Der skal ikke
foretages politi
-anmeldelse

Sagen overgår til almindelig sagsbehandling.

Det vurderes, om der er behov for
debriefingsamtaler til familien.

Der skal i forbindelse med forløbet
afholdes Børnesamtale i henhold til
Servicelovens §48.
Det skal vurderes, om børnesamtalen skal afholdes før eller efter
afhøring af hensyn til barnet og
efterforskningen.

Sagen anmeldes til politiet.
Videre handlinger afstemmes under hensyn til barnets sikkerhed og hensyntagen til efterforskningen.

Efter afhøring i Børnehus
Sjælland vurderes det, på
baggrund af det i afhøringen fremkomne materiale,
om barnet skal udleveres til
forældrene samt behov for
indsatser eller foranstaltninger.

Der foretages afhøring
i Børnehus Sjælland

Hvis der på baggrund af
afhøringen træffes beslutning om iværksættelse af
Børnefaglig Undersøgelse,
skal der samtidig med dette
opstartes en sag om udredning i Børnehus Sjælland.

Det vurderes, om der er behov for debriefingsamtaler til
familien.
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