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Kontaktoplysninger: 

Politi: 

Sædeligheds- og voldssager – Afdelingen for personfarlig kriminalitet telefon: 51250267 

Telefonen er åben i tidsrummet mandag til torsdag kl. 09.00-14.00 og fredag kl. 09.00-13.00 

Udenfor almindelig arbejdstid kan Nordsjællands Politi i hastende tilfælde kontaktes via 114 

 

Børnehus: 

 

Telefon: 33 17 30 30 

 

 

 

Lovgrundlag: §153 stk. 1. nr. 4 og §154 i Lov om social service                

 

Målgruppe: 

Børn og unge, hvor der er mistanke eller viden om, at de har været/er udsat for vold eller seksuelle overgreb 

 

 Der er forskellige forhold man skal være opmærksom på, alt efter om mistanken retter sig mod: 

o Barnets forældre eller forældres samlever 
o Medarbejder ansat i kommunen 
o Person i barnets netværk eller ukendt for barnet 
o Barn/ung i skole, klub eller dagtilbud 

Uanset hvem mistanken retter sig imod, må vedkommende ikke orienteres om mistanken, eller hvilke   

skridt der foretages i sagen 

Det har stor betydning for en evt. politimæssig efterforskning af sagen, at den mistænkte ikke er forberedt 

og kan nå at fjerne spor.  

Derudover kan mistænkte præge barnet, eller andre vidner, til ikke at sige noget eller til at ændre 

sin forklaring f.eks. ved trusler eller sanktionering, hvis han/hun kender til mistanken 

 

Når der indgår underretning om muligt overgreb eller vold mod et barn/ung tages altid kontakt til politiet, 

før der foretages yderligere sagsskridt. 

Dette for at sikre koordinering med politiet ift. en eventuel politimæssig efterforskning af sagen. 

Det aftales også med politiet, om der skal ske lægelig undersøgelse af barnet/den unge. En retsmedicinsk 

undersøgelse bestilles af politiet.  

Derudover er mulighed for undersøgelse på Socialpædiatrisk afdeling på Herlev hospital. Rådgiver kan 

tage direkte kontakt til afdelingen for vejledning, om en undersøgelse skal foretages og kan derudover selv 

henvise dertil efter aftale med afdelingen. 
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Underretninger om vold og overgreb kan spænde fra meget diffuse formodninger til sager, hvor der er 

synlige spor på barnet som følge af vold eller seksuelle overgreb. 

Afhængigt af hvem mistanken retter sig mod og karakteren af volden eller overgrebet, opstår dels generelle 

og obligatoriske handlinger, dels kontekstafhængige handlinger 

 OBS 

o Underretningen skal drøftes i miniteamet. Teamet beslutter de videre sagsskridt. 

o Kontakt til politi og Børnehus 

o Underretningen 24 timer vurderes 

o Børnesamtale aftales med politiet. Vi kan blive bedt om ikke at foretage børnesamtale, før 

barnet/den unge er afhørt af politiet 

o Hvis mistanken retter sig mod forældre eller forældres samlever, hvor barnet/den unge bor, 

foretages børnesamtale samme dag efter konkret aftale med politiet. Afhængigt af sagens karakter 

kan politiet beslutte at handle samme dag. 

o Børnefaglig undersøgelse efter §50 iværksættes, når sagen behandles i Børnehuset 

 

Hvem er mistænkt? 

Forældre eller samlever, hvor barnet bor  

Retter mistanken om vold eller overgreb mod forældre, må der ikke tages kontakt til dem om mistanken. 

o Sagen drøftes med politiet for vurdering af, om underretningen giver anledning til politianmeldelse 

og aftale om og koordinering af sagens videre forløb. 

o Politiet kan bede os undlade at anmelde i sager om vold, hvor der er tale om forhold, som ikke kan 

efterforskes politimæssigt og der derfor ikke kan rejses sigtelse, idet børn/unge ikke er forpligtet til 

at vidne mod deres forældre. Det drejer sig især om sager, hvor børn fortæller, at forældre har 

slået få gange eller for år tilbage. 

o Når politiet har givet grønt lys, skal der ske partshøring af forældre.  

Den sædvanlige procedure for underretninger følges. Se denne i DUBU-vejledningen. 

Ansat i Allerød kommunes skoler, klubber eller dagtilbud 

Underretning vil typisk foretages af den ansattes leder på arbejdsstedet eller via Familiechef 

Forældre kontaktes samme dag underretningen indgår. Formålet er  

o Telefonisk at kvittere for underretningen og  

o Aftale tidspunkt for egentlig partshøring samt 

o Tage hånd om den krise mistanken kan have udløst hos forældre. Der tilbydes krisehjælp eller 

henvises til egen læge, eller efter aftale med forældre 

o Iværksættes støtte efter §11, eller 

o Iværksættes støtte efter §52.3 som sideløbende foranstaltning i undersøgelsesperioden, når der er 

truffet afgørelse om undersøgelse efter §50 eller §50b 

Den sædvanlige procedure for underretninger følges. Se denne i DUBU-vejledningen. 
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Ad hoc team  

Der nedsættes samtidig et Ad hoc team bestående af Direktør, Familiechef, Afdelingsleder, Leder af 

arbejdsstedet og personalechef. 

NB! Teamet sikrer koordinering af handlinger og tiltag, sådan at sagens forløb afstemmes afdelingerne 

imellem og understøtter hensyn til politiets efterforskning, Familieafdelingen koordinerede samarbejde med 

politi og Børnehus samt personaleafdelingens og arbejdsstedets forpligtelser overfor den ansatte.  

Samt eventuel kommunikation til personale og forældregruppe. 

Person i barnets netværk eller ukendt for barnet 

Underretningen kan indgå fra forældre, andre i barnets netværk eller fagprofessionelle, som har mistanke 
eller viden om muligt overgreb. 

Hvis forældre underretter tages kontakt omkring den indkomne underretning samme dag. Formålet er  

o Telefonisk at kvittere for underretningen og  
o Aftale egentlig partshøring samt 
o Tage hånd om den krise mistanken kan have udløst hos forældre. Der tilbydes krisehjælp eller 

henvises til egen læge, eller efter aftale med forældre, eller 
o Iværksættes støtte efter §11, eller 
o Iværksættes støtte efter §52.3 som sideløbende foranstaltning i undersøgelsesperioden, når der er 

truffet afgørelse om undersøgelse efter §50 eller §50b 

Hvis underretningen indgår fra andre end forældre følges den sædvanlige procedure. Se denne i DUBU-

vejledningen. 

Barn/ung i skole, klub eller dagtilbud 

Underretning sker ofte fra barnets forældre eller skole/klub/dagtilbud.  

Den sædvanlige procedure for underretninger følges. Se denne i DUBU-vejledningen. 

NB! Barnet eller den unge, som har udøvet seksuelt overgreb, betragtes som et barn, der har et behov for 
støtte. Derfor sikres, at underretter sender underretning på barnet/den unge, hvis dette ikke allerede er sket. 
Vi kan derved sikre, at der også tages hånd om dette barn/ung.  

 Overgrebspakken:    

  Som følge af overgrebspakken er kommunen forpligtet til  

o Indenfor 24 timer fra underretning indgår vurdere om barnets sundhed eller udvikling er i fare, 
sådan at der straks kan iværksættes foranstaltning for at bringe barnet i sikkerhed, jf. §155, stk. 2 i 
LSS.   

o Afholde børnesamtale. Hvis mistanken retter sig mod forældre, skal samtalen ske uden samtykke 
fra forældre og uden deres tilstedeværelse, jf. §155 a, stk. 2 i LSS 

o Benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet, når politi eller sygehusvæsen er involveret i 
sagen. Udover kommunen skal der altså være mindst én anden sektor involveret i sagen. 

o Opgaver der varetages af børnehus: 

 Udredning af barnets/den unges behov for støtte. Børnehuse udarbejder ikke selve BFU 
men bidrager med oplysninger til undersøgelsen 

 Krisestøtte. Kortvarig psykologisk krisestøtte til barnet/den unge og/eller omsorgspersoner 

 Videoafhøring. Børn på eller u/12 år videoafhøres som led i politiets efterforskning 


