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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