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Indledning 
 
Alt for mange børn i Danmark udsættes hvert år for overgreb af voldelig eller 
seksuel karakter. At blive udsat for overgreb i barndommen har store fysiske, 
psykiske og sociale konsekvenser, som kan forfølge et menneske langt op i 
voksenlivet, måske endda hele livet, med forringet livskvalitet til følge. 
 
Alle voksne, der er en del af børns daglige liv, har et medansvar for at forsøge at 
undgå, at børn udsættes for overgreb. Denne politik er udarbejdet for at 
bevidstgøre personale og forældre ved Børnehaven i Fredensgade om, hvad 
overgreb er, og hvilke tegn, der kan indikere, at et barn udsættes for overgreb, 
samt for at oplyse om, hvad vi som voksne kan gøre for at forebygge, at det sker, 
og hvordan vi bør handle, hvis skaden er sket. 

Værdier 
 
Som alt pædagogisk arbejde i Børnehaven i Fredensgade tager også arbejdet 
med forebyggelse og tidlig indsats afsæt i vores grundlæggende værdier. 
 
Som selvejende institution med driftsoverenskomst med Slagelse Kommune 
har vi to parallelle, ligeværdige værdisæt at forholde os til. 
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Vores lokale værdisæt, som fremgår af vedtægternes § 2 stk. 3, er, med baggrund 
i tankerne i børnehavens oprindelige fundats fra 1869, vedtaget af bestyrelsen i 
2014. Her hedder det at: 
 

 
 
Vi arbejder for at fremme tolerance og medmenneskelighed ved at have fokus på 
børnenes udvikling af sociale kompetencer og ved at understøtte alle børn i at 
have gode relationer til andre børn og til de voksne. I dette arbejde gør vi bl.a. 
brug af Mary-fondens materiale ”Fri for Mobberi”. 
 
Vi giver børnene lyst til at lære og udfolde deres fantasi ved at møde dem med 
anerkendelse og ved at have konstant fokus på at alle børn føler sig som en del 
af fællesskabet. Vi bestræber os på at fokusere på børnenes ressourcer og 
kompetencer for derved at give dem oplevelsen af at yde værdifulde bidrag til 
fællesskabet, hvorved de opnår selvværd og selvtillid. Vi bestræber os desuden 
på at få øje på børnenes små og store initiativer, og at støtte dem i at føre deres 
positive hensigter ud i livet.  
 
Vi lærer først og fremmest børnene at indgå i et aktivt, demokratisk fællesskab 
ved selv at være gode rollemodeller, der har en respektfuld omgangstone, 
overholder aftaler, lytter til andre og deles om nødvendige opgaver. Børnene 
bliver inddraget ved f. eks. til samling at være med til at beslutte, hvad der skal 
leges eller synges, hvorefter beslutningen føres ud i livet, også selvom nogle 
hellere ville noget andet. En fælles beslutning er til for at efterleves. Desuden 
inddrages børnene i dagligdags gøremål til gavn for fællesskabet, som f. eks. at 
tømme opvaskemaskine, folde vasketøj, rydde op og dække bord.  
 
Slagelse Kommunes fælles værdier er formuleret i fire værdiord: 
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Modig, tydelig, kompetent – med glæde. 

 
Vi er modige, når vi er nytænkende og initiativrige. Når vi i en given situation 
udviser handlekraft og sætter noget nyt i værk til gavn for børn, forældre og 
medarbejdere. I dagligdagen er vi alle åbne for nye ideer og villige til at 
samarbejde på kryds og tværs for at få tingene til at lykkes. 
 
Vi er tydelige, når vi klart og letforståeligt formulerer vores ønsker, 
forventninger og mål overfor børn, forældre, samarbejdspartnere og hinanden. 
Vi spørger til det, vi ikke er sikre på, at vi har forstået rigtigt. Vi lytter og giver 
konstruktive svar, når der bliver stillet spørgsmål til os, og vi spørger til andres 
forventninger og behov. 
 
Vi er kompetente, når vores praksis er funderet i velreflekteret erfaring og den 
nyeste forskning. Dette sikrer vi ved løbende at deltage i kompetenceudvikling 
på passende niveau i forhold til den enkeltes forudsætninger, ved at modtage 
vejledning og supervision fra andre fagligheder, ved at dele viden og sparre 
med hinanden og jævnligt at skabe rum for refleksion i personalegruppen og 
med bestyrelsen. 
 
Vi arbejder med glæde, når hver af os seriøst bestræber sig på at bidrage til, at 
alle har en god dag i børnehaven. Vi bevarer en god tone, vi værner om vores 
gode psykiske arbejdsmiljø og vi møder på arbejde med en positiv indstilling. Vi 
møder alle omkring os – både børn og voksne – med positive, høje 
forventninger. 
 
På dette værdigrundlag udfører vi vores daglige, pædagogiske arbejde, og det 
vil derfor også danne grundlaget for det arbejde, der beskrives i denne politik. 

Formål 
 
Formålet med denne politik er at sætte fokus på nødvendigheden af at arbejde 
med forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn, samt at give 
redskaber til at udføre dette arbejde. Vi ønsker at øge bevidstheden og den 
faglige viden om dette felt hos alle voksne, der er en del af børnenes dagligdag i 
børnehaven.  
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Målgruppe 
 
Med baggrund i ovenstående definerer vi målgruppen som alle voksne med 
tilknytning til børnehaven, både ansatte, bestyrelse og forældre. Dog er ledelse 
og medarbejdere hovedansvarlige for at tilegne sig viden om emnet, og derefter 
at videreformidle denne viden til bestyrelse og forældre. 

Fokusområder 
 
Som overskriften antyder, er der to fokusområder i denne politik:  
 

 Forebyggelse, der handler om at undgå, at børn og unge havner i 
situationer med overgreb, og 

 Tidlig opsporing, der handler om så tidligt som muligt at blive 
opmærksom på det, hvis et barn udsættes for overgreb, samt at blive i 
stand til at handle hensigtsmæssigt på det. 

Forebyggelse 
 
Forebyggelse af, at børn og unge havner i situationer med overgreb handler om 
at forebygge både at de bliver ofre for overgreb, og at de selv finder på at begå 
overgreb mod andre, hvilket i vores optik er to sider af samme sag. Ud over et 
sæt helt konkrete spilleregler for, hvordan man kan omgås hinanden i 
børnehaven, er arbejdet med at udvikle børnenes personlige og sociale 
kompetencer helt centralt i den forbindelse.  
 
Vi har fokus på: 
 

 Selvværd og selvtillid. Mennesker med et højt selvværd udsættes 
sjældnere for grænseoverskridelser end folk, der er mere usikre på sig 
selv, og de vil heller ikke ret ofte føle behov for at overskride andres 
grænser for at opnå et eller andet eller mestre svære følelser hos sig 
selv. En god selvtillid er en forudsætning for at turde sige fra overfor 
andre. For at understøtte at børnene udvikler selvværd og selvtillid 
støtter vi dem i at turde gøre tingene selv og lærer dem art hjælpe 
hinanden. Vi roser dem, når de klarer noget godt, og vi holder fokus på 



 

7 
 

det positive hos alle børn, uanset forudsætninger og familiebaggrund. 
Når børnene agerer uhensigtsmæssigt, holder vi fokus på den positive 
intention bag handlingen og hjælper barnet med at finde en bedre måde 
at klare situationen på. 

 Evnen og retten til ar suge nej. Vi lærer børnene, at det altid er i orden at 
sige nej til noget, der er ubehageligt fysisk eller følelsesmæssigt. Det er 
ligeledes i orden at nægte at følge andres opfordringer til at gøre noget 
forkert, og vi lærer børnene at høre og respektere andres nej. Det gør vi 
ved sætte ord på barnets egne og andres følelser og kropssprog, og ved 
at opfordre børnene til at sige fra, når nogen driller eller slår. Vi leger 
lege, hvor man skal slås for sjov, og hvor det er en regel, at man altid skal 
stoppe straks en anden siger stop.  Her lærer børnene, at noget godt kan 
være ubehageligt for en anden, selvom man selv synes, det er sjovt, og at 
det kun er sjovt, hvis det er sjovt for alle. 

 Evnen til at aflæse andres signaler og afstemme sig efter dem er med til at 
skabe et trygt socialt fællesskab, hvor alle kan trives, og det sætter det 
enkelte barn i stand til at forstå andre og at handle hensigtsmæssigt i 
relationer til andre. For at udvikle disse evner hos børnene arbejder vi 
med at sætte ord på andres signaler, dels i konkrete situationer, og dels 
– med de større børn – at have dialoger om billedkort, hvor forskellige 
ansigtsudtryk er afbildet. Vi benytter Fri for Mobberi fra Maryfonden 
(link), som tilbyder metoder til arbejdet med disse ting med alle 
aldersgrupper. 

Tidlig opsporing 
 
Vi ved, at hvert 5.-6. barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb fra 
forældre eller andre i barnets nære omgivelser. Alligevel er det yderst sjældent, 
at vi opsporer dette hos familier i børnehaven. Men da statistikken fortæller os, 
at der også har hos os må være børn, der lever med overgreb i dagligdagen, er 
vi nødt til at blive bedre til at opdage det.  
 
På Socialstyrelsens hjemmeside findes oversigter over tegn, som kan indikere, 
at et barn udsættes for forskellige former for overgreb. Desværre er disse tegn 
langt fra entydige, og man kan på ingen måde sige, at hvis et vist antal af dem er 
til stede, så er det overvejende sandsynligt, at der er tale om overgreb. Listernes 
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indhold er snarere en række tegn på generel, alvorlig mistrivsel, som kan have 
et væld af årsager, hvor forskellige former for overgreb kun er et udpluk. 
 
Vi observerer dagligt børnene i børnehaven og vi drøfter det med hinanden og 
med ledelsen, når vi bemærker tegn på mistrivsel hos et barn, hvorefter 
forældrene inddrages. Det kan være både store og små problematikker, og vi 
handler på dem, som det i samråd med forældrene findes hensigtsmæssigt.  
 
Desuden skal vi i Slagelse kommune fra og med 2017 systematisk 
trivselsvurdere samtlige børn to gange årligt, hvilket vil sikre, at også børn, der 
ikke umiddelbart vækker bekymring, vil blive observeret. Vi er med andre ord 
godt rustede til at få øje på tegn på mistrivsel.  
 
At begå overgreb mod et lille barn er en handling så forfærdelig, at de fleste af 
os har svært ved at forestille os, at forældre, vi kender, skulle gøre den slags. 
Desuden er det et emne, som opleves som meget vanskeligt at tale med 
forældre om. Derfor forkastes tanken om overgreb som regel omgående, hvis 
den overhovedet nogensinde kommer i spil, når vi reflekterer over konkrete 
børns mistrivsel, og det er her, vi har en mulighed for at blive dygtigere. Vi gør 
følgende: 
 

 Medtænker muligheden for overgreb hver gang, vi observerer tegn på 
mistrivsel hos et barn 

 Følger den procedure, som er udarbejdet i fællesskab i 
personalegruppen, go som beskrives nedenfor 

 Tilegner os grundig faglig viden om emnet og holder den opdateret, så vi 
kan fremstå fagligt sikre i en dialog 

 Udvikler et fælles sprog at tale om emnet i 
 Modtager supervision og vejledning fra psykolog og socialrådgiver i 

hvert enkelt tilfælde, samt inddrager andre relevante fagligheder, f.eks. 
sundhedsplejerske 

 
Gennem disse aktiviteter vil vi blive bedre ”klædt på” til at gå i dialog med 
forældrene til at barn, vi er bekymrede for. 
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Procedure ved observation af længerevarende mistrivsel hos 
et barn 
 
Hvis vi ved eller har alvorlig, begrundet mistanke om, at et barn udsættes 
for overgreb, skal vi altid følge Slagelse Kommunes procedure (link). Her 
må forældrene IKKE inddrages, da det kan komplicere en eventuel 
politimæssig efterforskning. Beskrivelse af proceduren hænger på tavlen 
over souschefens skrivebord på kontoret. 
 
Når en medarbejder i mindre entydige tilfælde bemærker, at et barn ser ud til 
at mistrives, er første skridt altid at drøfte det med nærmeste kolleger for at 
høre, hvad de har lagt mærke til. Herefter observeres mere systematisk i nogle 
dage, hvorefter kollegerne drøfter observationerne igen. Desuden nævnes 
bekymringen for lederen og drøftes med denne. Fremadrettet vil vi 
rutinemæssigt ved enhver oplevelse af vedvarende, alvorlig mistrivsel forholde 
os aktivt til, om der kan være tale om overgreb. Familiens socioøkonomiske 
status kan ikke enkeltstående ses som årsag til at afvise muligheden, da 
overgreb foregår i alle samfundslag. Vi har på dette trin et så kvalificeret billede 
af barnets mistrivsel, at vi kan begynde at forholde os til nødvendige tiltag, og 
det er her, forældrene bliver inddraget i bekymringen. Hvis vi i de indledende 
drøftelser og observationer har bemærket noget, som kunne være tegn på 
overgreb, vil det blive nævnt for forældrene i samtalen. Det betyder langt fra 
altid, at vi mistænker forældrene for at begå forbrydelser mod deres barn. Det 
kan også være i langt mindre målestok, hvor der er tale om groft drilleri fra 
større børn, eller om voksne bekendte, der har en uhensigtsmæssig fysisk 
omgang med barnet, uden at der er et decideret seksuelt motiv i det. I samråd 
med forældrene beslutter vi, hvad der skal arbejdes med i børnehaven og i 
hjemmet, og vi aftaler inddragelse af andre relevante samarbejdspartnere. Vi vil 
ofte anbefale forældrene, at vi inddrager børnehavens faste psykolog, og der er 
også mulighed for at drøfte sagen med vores socialrådgiver, der kan fortælle om 
de muligheder for hjælp og støtte til familien, som findes i kommunen. I visse 
tilfælde kan det også være en god ide at tage familiens sundhedsplejerske med 
på råd, idet hun har kendt barnet lige siden fødslen. 
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I tilfælde, hvor vi i første omgang har forkastet tanken om, at et barn er udsat 
for overgreb, bør muligheden gendrøftes, hvis de tiltag, der i første omgang blev 
iværksat, viser sig ikke at virke.  

Faglig viden om overgreb på børn 
 
Vi finder faglig viden om overgreb i det omfattende udvalg af publikationer, 
som er tilgængelige via Socialstyrelsens hjemmeside. Disse opdateres løbende i 
takt med, at der kommer nye forskningsresultater, og det vil også fremadrettet 
være her, vi holder vores viden opdateret. 
 
Hvad angår det meget sårbare emne, som seksuelle overgreb er, har vi i 
forbindelse med udarbejdelsen af denne politik benyttet bogen ”Børn og 
seksualitet” (Stevnhøj og Strange 2016) som en slags grundbog. 
 
Vi har arbejdet med de forskellige publikationer ved at gennemlæse relevante 
afsnit og koble dem til praksis gennem dialog på personalemøder. Vi har 
arbejdet med emnet vold i familien ved at se filmen ”Sinna Mann” sammen og 
efterfølgende drøfte dens budskaber. (Kildehenvisning/link) 
 
Fremadrettet vil vi sikre, at vores faglige viden vedligeholdes ved at genbesøge 
overgrebspolitikken, når der ansættes nye, faste medarbejdere, samt ved at 
følge med på Socialstyrelsens hjemmeside og tage det op på personalemøder, 
når der kommer nye publikationer om emnet. 

Definition af seksualitet, seksuelle overgreb og vold 
 
For at udvikle et fælles sprog at omtale emnet overgreb i, er det nødvendigt 
med en fælles definition på disse tre kernebegreber.  
 
I forhold til seksualitet og seksuelle overgreb benytter vi WHO´s officielle 
definitioner: 
 
Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et 

basalt behov, og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles 
fra andre aspekter i livet. 
Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler ikke om, hvorvidt vi 
har orgasme eller ej, og endelig er det ikke summen af vort erotiske liv. Dette 
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kan være en del af vor seksualitet, men behøver ikke at være det. Seksualitet 
er så meget mere. Det er, hvad der driver os til at søge kærlighed, varme, og 
intimitet. Den bliver udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og 
bliver rørt ved. Det er ligeså meget dette at være sensuel, som at være 

seksuel. 
Seksualitet har indflydelse på vore tanker, følelser, handlinger og 
samhandlinger og derved på vor mentale og fysiske helse. Og da helse er en 

fundamental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal 

menneskeret. 

(Langfeldt & Porter, WHO, 1986) 

 

 

”Seksuelle overgreb på børn er inddragelsen af et barn i seksuelle aktiviteter, som 

barnet ikke forstår, ikke er i stand til at give informeret samtykke til, eller som 

barnet udviklingsmæssigt ikke er parat til og ikke kan give samtykke til, eller som 

strider imod love eller sociale tabuer i samfundet. Seksuelle overgreb på børn er en 

aktivitet mellem et barn og en voksen eller et andet barn, der i kraft af alder eller 

udviklingstrin er i en position med ansvar, tillid eller magt, og hvor aktiviteten har 
som formål at tilfredsstille personens egne behov.”(WHO, 1999; Zeuthen 2012). 

Vold definerer vi som et bredt begreb, der kan dække over både fysiske og 
verbale grænseoverskridelser, idet vi henholder os til Socialstyrelsens 
definition: 
 
Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – kan krænke 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 andre 

personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en 
bevidst handling eller en handling, der sker i affekt.  

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

for en adfærd, som er ødelæggende for, eller forhindrer udviklingen af et positivt 

selvbillede hos barnet. Vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. 

(Socialstyrelsen.dk).  

Vi har i fællesskab drøftet disse definitioner, og ud over det vil vi arbejde med 
udviklingen af fælles sprog gennem arbejdet med den faglige viden om emnet. 

Implementering 
 
Vi har i løbet af første halvår 2017 drøftet denne politik både i 
personalegruppen og i bestyrelsen. I andet halvår vil vi i personalegruppen gå 
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mere i dybden med den faglige viden på området, og holde bestyrelsen 
orienteret om samme. 
 
I fremtiden vil vi genbesøge politikken, når vi har konkrete sager med børn i 
alvorlig mistrivsel, samt når der fastansættes nye pædagogiske medarbejdere. 
 

 

 

Links og litteratur 
 
Stevnhøj, Anne Louise og Mimi Strange: ”Børn og seksualitet”, Hans Reitzel 
2016. 
 
Socialstyrelsens side om overgreb: 
 
https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb 
 
Slagelse Kommunes procedure ved viden eller begrundet mistanke om 
overgreb: 
 
https://inslag.slagelse.dk/media/2163843/a3-procedure-ved-seksuelle-
overgreb_08062017.pdf 
 
Vejledning fra politiet om overgreb: 
 
https://inslag.slagelse.dk/media/1553553/overgreb-mod-boern-hvordan-og-
hvad-maa-man-spoerge-om-vejledning-til-frontpersonale.pdf 
 
 
 
 

https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb
https://inslag.slagelse.dk/media/2163843/a3-procedure-ved-seksuelle-overgreb_08062017.pdf
https://inslag.slagelse.dk/media/2163843/a3-procedure-ved-seksuelle-overgreb_08062017.pdf
https://inslag.slagelse.dk/media/1553553/overgreb-mod-boern-hvordan-og-hvad-maa-man-spoerge-om-vejledning-til-frontpersonale.pdf
https://inslag.slagelse.dk/media/1553553/overgreb-mod-boern-hvordan-og-hvad-maa-man-spoerge-om-vejledning-til-frontpersonale.pdf
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