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Værdigrundlag: 

Antvorskov Børnegård er en integreret 0-6 års institution. Vi arbejder med udgangspunkt i Slagelse 

kommunes børne og ungepolitik samt Slagelse kommunes værdiord: Modig, tydelig, kompetent og 

med glæde.  

Til understøttelse af ovenstående har vi sammen i institutionen defineret vores kerneopgave: 

I samarbejde med forældrene at sikre barnets udvikling og læring, gennem nærvær og pædagogisk 

tilrettelagte og understøttende aktiviteter i inkluderende fællesskaber. 

 

Formål: 

Med denne politik vil vi gerne sætte fokus på viden om og procedurer vedr. vold og seksuelle 

overgreb mod børn. 

Vi ser politikken som en håndbog, der kan hjælpe forældre og fagpersonale, når tvivlen opstår.  

Heri skal der findes definitioner på vold og seksuelle overgreb, samt tegn og reaktioner på begge. 

Der skal også findes en ”to do liste”, hvis man får kendskab til, eller mistanke om at der foregår 

vold eller seksuelle overgreb mod børn. 

Vi skal gøre alt vi kan, for at forhindre at børn og unge vokser op med vold og seksuelle overgreb. 

 

Antvorskov Børnegård: 

I Antvorskov Børnegård har vi vedtaget nogle retnings linjer, der har til formål at beskytte børn og 

personale. 

Ved badning på varme sommerdage, har alle børn som minimum underbukser på. 

Ved bleskift/toiletbesøg står døren altid åben, børnene må lukke døren ind til den bås de vil 

benytte. Børn der er ved at blive skiftet, bliver på toilettet til de har fået tøj på igen. 

Personalet kysser ikke på børnene. 



Vi er opmærksomme på, at vi ikke får udstillet børn på ex. Billeder. 

 

 

 

Viden: 

Hvordan defineres vold og seksuelle overgreb? For at kunne arbejde i samme retning, må vi have 

en fælles forståelsesramme. At være vidne til vold og seksuelle overgreb, hvad enten det opleves 

med synet eller hørelsen, er også et overgreb. 

Definition af vold 

Vold er en handling eller trussel, der -uanset formålet- er egnet til eller krænker en anden persons 

integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen- uanset om personen er et barn 

eller en voksen. Volden kan have samme effekt på personer der overværer eller overhører 

handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling der sker i affekt. 

Handlingen overskrider endvidere samfundets love og normer.    

 

Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om, at barnet udsættes for en adfærd 

fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for, eller forhindrer udviklingen af 

et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets sundhed og udvikling i fare. 

Kilde Socialstyrelsen. 

 

Definition af seksuelle overgreb 

-Den voksne udnytter barnets tillid 

-Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet. 

-Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til 

at give samtykke til. 

-Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et 

udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende 

adfærd. 

-Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral. 

Kilde SISO, inspirere af Kempe 1978* 

 

 



Tegn: 

Tegn på vold og seksuelle overgreb kan være meget diffuse. Børn sender ofte prøveballoner op, 

for at se hvor meget den voksne kan tåle at høre, om det er trygt/kan betale sig at fortælle mere. 

Derfor er det vigtigt at vi kender til de tegn der KAN være.  

Husk at der også kan være mange andre tegn, samt at det også kan være tegn på mange andre 

ting der ikke har med vold og seksuelle overgreb at gøre. 

 

Mulige tegn og reaktioner på Vold 

Fysiske tegn Psykiske tegn Adfærdsmæssige tegn 

Mærker efter slag Tristhed Angst 

Brandmærker Indadventhed Overtilpassethed 

Sår på kroppen Isolation Vanskeligheder med 
impulskontrol 

Mærker efter kvælningsforsøg Utryg tilknytning Følelse af vrede og frustration 

Brud på arme og ben, 
kraveben eller andre 
knoglebrud 

Ensomhedsfølelse, føler sig 
anderledes 

Koncentrationsvanskeligheder 
ifht. leg og samvær med andre 

Symptomer på shaken baby 
syndrom 

Dissociation Leg med fx dukker, hvor vold 
illustreres 

Hyppige skadestuebesøg Lav selvfølelse Indlæringsvanskeligheder 

Psykosomatiske klager Hjælpeløshed, magtesløshed Tab af kompetencer 

Vanskeligheder med kropslig 
kontakt, berøring 

Svært ved at løsrive sig fra 
forældrene/løsriver sig for 
hurtigt 

Udvikling af 
beskyttelsesstrategier for at 
undgå vold eller afsløring 
heraf 

Søvnvanskeligheder Skyldfølelse, skamfølelse Hyperaktivitet og 
hypersensitivitet 

 Begyndende depression Selvdestruktiv og 
selvskadende adfærd 

 Manglende identitetsfølelse Vanskeligheder med at 
regulerer følelser 

 Post Traumatisk Stress 
Disorder (PTSD) 

 

   

   

 

Mulige tegn og reaktioner på seksuelle overgreb 

Fysiske tegn, små børn: 

- Rødmen, irritation omkring kønsorganer, skede- og endetarmsåbning. 



- Smerte, kløe, udslet omkring kønsorganer, skede- og endetarmsåbning. 

- Vaginal blødning, blødning fra kønsorganer og endetarmsåbning. 

- Blærebetændelse, skedekatar. 

- Blod i underbukserne. 

- Have svært ved at gå eller sidde. 

- Mave- og fordøjelsesvanskeligheder. 

- Klager over utilpashed. 

- Stoppe ting/objekter op i skede- og endetarmsåbning. 

- Ufrivillig vandladning, encoprese. 

- Revner i mundvige, sår i munden. 

- Pådragelse af seksuelt overførte sygdomme. 

- Synkebesvær, ubehag ifht. bestemte fødevare. 

- Usædvanlig kropslugt. (sæd) 

- Følger ikke normal vækstkurve. 

Fysiske tegn, mellemstore børn: 

- De samme som små børn, derudover: 

- Psykosomatiske klager over hovedpine, smerter i underlivet m.m. 

- Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring. 

- Mangelfuld eller overdreven personlig hygiejne. 

 

Psykiske tegn, små børn: 

- Humørsvingninger. 

- Tristhed. 

- Angst. 

- Uforklarlig gråd, skrigeture. 

- Mareridt, bange for at falde i søvn. 

- Udvise ligegyldighed, robotlignende adfærd. 

- Ensomhedsfølelse. 

- Isolation. 

- Reagerer ikke på opfordring på kontakt, trækker sig ind i sig selv/i en skal. 

- Mistillid til voksne. 

- Dissociation. 

- Ukritisk i kontakten til andre. 

Psykiske tegn, mellemstore børn: 

- De samme som små børn, derudover: 

- Lav selvfølelse. 

- Magtesløshed. 

- Apati. 

- Skyldfølelse. 



- Skamfølelse. 

- Begyndende depression. 

- Indadvendthed. 

 

Sociale og adfærdsmæssige tegn, små børn: 

- Ændring i adfærd. 

- Seksualiseret adfærd. 

- Overdreven/tvangspræget onani. 

- Usædvanlig interesse i og viden om seksualitet ud over alders- og udviklingsniveau. 

- Koncentrationsvanskeligheder fx ved leg og samvær med andre. 

- Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustreres. 

- Regredierende adfærd, babysprog. 

- Udadreagerende, aggressiv adfærd, sparke, slå, bide. 

- Hyperaktivitet. 

- Frustration og vrede. 

- Frygt for og modvilje mod bestemte personer eller steder. 

- Umotiveret gråd. 

- Tavshed. 

- Påførelse af selvforskyldt smerte, banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop. 

Sociale og adfærdsmæssige tegn, mellemstore børn: 

- De samme som små børn, derudover: 

- Indlæringsvanskeligheder, manglende koncentration. 

- Udvise voksen seksuel adfærd, gå forførende, flirtende. 

- Påfaldende påklædning. 

- Manglende blufærdighed eller overdreven blufærdighed ifht. egen krop og i relation til 

omgivelserne. 

- Begyndende selvdestruktiv adfærd. 

- Tab af kompetencer. 

- Begyndende udvikling af beskyttelsesstrategier for at undgå seksuelle overgreb eller 

afsløring heraf. 

- Mobning. 

- Begyndende selvmordstanker. 

Du får en viden eller mistanke om at et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb: 

1. Når du får viden eller mistanke om vold eller overgreb mod et barn, skal du straks kontakte 

din nærmeste leder. Sammen handler I efter ”Slagelse kommunes procedure ved overgreb 

mod børn og unge”. I Antvorskov Børnegård hænger den på døren på kontoret. 

2. Du skal skrive ned, hvad du ved – konkret, uden din egen vurdering. Hvordan, hvorfor din 

viden eller mistanke er fremkommet. Observationer og udtalelser. 



3. I samarbejde med din leder, laves en underretning, denne sendes til 

underretning@slagelse.dk med angivelse af HASTER. 

Der er forskellige procedurer, alt efter hvem mistanken retter sig mod. HVIS MISTANKEN ER 

RETTET MOD FORÆLDRENE, MÅ FORÆLDRENE IKKE INFORMERES OM MISTANKEN. 

Er du i tvivl så kontakt din leder eller ring til socialrådgiveren i distriktet eller til vagten. 

 

 

 

Underretning: 

Som udøver af offentlig hverv, har vi i institutionen skærpet underretningspligt, hvis vi får 

kendskab til, eller grund til at antage, at et barn eller ung har været udsat for vold eller seksuelle 

overgreb.  

Underretningspligten går altid forud for tavshedspligten. Underretningspligten gælder også, 

selvom der er et samarbejde i gang med familien. 

En underretning skal vurderes indenfor 24 timer fra den er modtaget på forvaltningen. Hvis 

underretningen kræver at der foretages en politianmeldelse, gøres dette af forvaltningen. 

Når du skriver din underretning, er det vigtigt at du er så præcis som muligt. 

- Opdaterede data på barn og forældre, samt hvem der har forældremyndigheden. 

- Hvad er min konkrete viden og hvor stammer den fra? 

- Hvad har jeg observeret, hvornår og under hvilke omstændigheder? 

- Generel beskrivelse af barnets fysiske, psykiske og sociale forhold, ressourcer og 

udfordringer. 

- Hvis underretningen er gennemgået med forældrene, skrives deres kommentarer og 

reaktioner ind.     

- HVIS MISTANKEN ER RETTET MOD FORÆLDRENE, MÅ FORÆLDRENE IKKE INFORMERES OM 

UNDERRETNINGEN. 
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