Århus Kommune, Børn og Unge
Dagtilbud Gl. Åby
Vuggestuen Nannasvej, Vuggestuen Heimdalsvej, Vuggestuen Silkeborgvej,
Hobbitten, Perlen, Solsikken Åby og dagplejen i Åby og Åbyhøj

Dagtilbudsleder
Tina Haugstrup
Rosenstien 2,
8000 Århus C
Mobil 29 20 41 36
Mail: tiha@ aarhus.dk

Respekt for grænser
I Aarhus Kommune forebygger og forsøger vi at håndtere sager om seksuelle overgreb mod et
barn eller en ung bedst muligt.
Det er et ønske om, at alle kender deres rolle i og ansvar i forebyggelse af og håndteringen af
mistanke om overgreb mod børn og unge.
Sagsgang ved mistanke om overgreb på børn
Aarhus Kommune, Børn og Unge har udarbejdet en vejledning, RESPEKT FOR GRÆNSER – OM SEKSUELLE
OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. En detaljeret vejledning som skal modvirke, at børn udsættes for
overgreb i daginstitutionerne. Samtidig er der fastlagt en procedure for, hvordan en mistanke behandles.
Hvad du bør gøre
Både forældre og medarbejdere bør notere evt. tegn ned og lytte opmærksomt til udsagn fra barnet. Vær
omsorgsfuld og skab tryghed, men undlad at stille ledende spørgsmål. Lad barnet beskrive
hændelsesforløbet.
Krænkelse af og mistanke om krænkelse af børn er en meget alvorlig sag. Noter ned hvad du ser og hører.
Pas på med udsagn som kan forstærke eller nedtone mistanken.
Det næste du bør gøre, er at henvende dig til husets pædagogisk leder. Undgå i videst muligt omfang at
diskutere mistanken med andre. Hvis du og den pædagogiske leder finder, at barnets tegn og udsagn giver
begrundet mistanke om overgreb, inddrages dagtilbudslederen og områdechefen.
Hotline
Børn og Unges hotline – 21 79 88 88 – giver mulighed for at komme direkte i kontakt med forvaltningen i
tilfælde af mistanke om overgreb på et barn i en af kommunens institutioner eller skoler.
Hotlinetelefonen er åben kl. 9 – 15 alle hverdage. Børn og Unges specialgruppe:

Respekt@mbu.aarhus.dk
Efter henvendelse bliver man inden for 30 min kontaktet af en medarbejder fra Børn og Unges
Specialgruppe. Gruppen består af medarbejdere med specialfaglig viden inden for sager om overgreb.
Task Force
Hvis man som forælder undrer sig over noget, er det vigtigt, at man kontakter den pædagogiske leder.
Forældre, som har behov for yderlige oplysninger, er velkomne til at kontakte dagtilbudslederen eller den
pædagogisk leder i afdelingen.

Ønsker du at læse mere om Respekt for grænser, kan du se det her:
http://vidensportal.socialstyrelsen.dk/temaer/seksuelle-overgreb/indsatser/opsporing-afseksuelle-overgreb-mod-born-og-unge

