RESPEKT FOR

GRÆNSER

FORÆLDREPJECE
Denne pjece er til forældre til børn i Ellevang Dagtilbud.
I pjecen kan du læse om dagtilbuddets arbejde med
forebyggelse af krænkelser af børn.
Respekt for grænser handler både om forebyggelsen af
krænkelser og om at lære børnene, at de skal
respektere deres egne og andres grænser.

Ellevang
- dagtilbud i Vejlby-Risskov

”

PROFESSIONELLE VOKSNE
- OMSORG, NÆRHED OG ENGAGEMENT

Alle børn har brug for knus, omfavnelser, hyggetid på skødet og kramme-/kildeture. Det er en naturlig del af samværet mellem børn og
voksne, og det er en del af almindelig omsorg - også i daginstitutioner.
For at passe på børnene og os som personale har vi her i Ellevang Dagtilbud fælles normer og rammer for, hvordan personalet er sammen
med børnene. På den måde kan vi forebygge krænkelser og unødige
mistanker. Vores rammer tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes
retningslinjer.

”

I ELLEVANG DAGTILBUD MENER VI,
AT BØRN HAR BRUG FOR VOKSNE AF
BEGGE KØN

De voksne er rollemodeller, og vi anser det for meget vigtigt, at der er
ansatte af begge køn i dagtilbuddet. Vi kønsdiskriminerer ikke og har
derfor ingen særforanstaltninger i forhold til kvindelige og mandlige
ansatte.
Vi indhenter altid både en straffe- og en børneattest på alle medarbejdere, der ansættes. Det er en fast ansættelsesprocedure i Aarhus
Kommune.

”

ÅBENHED OG TILLID ER EN DEL AF
FOREBYGGELSEN

Vi tror på, at åbenhed og tillid er en af de bedste måder at forebygge
overgreb og krænkelser på. Vi har derfor en åben kultur, hvor det er
naturligt, at vi diskuterer hinandens måde at gøre tingene på, og hvor
alle føler sig trygge ved at drøfte iagttagelser og bekymringer.

”

BØRN ER NYSGERRIG I FORHOLD TIL
DERES KØN OG SKAL OGSÅ HAVE
LOV TIL AT VÆRE DET

Børn vil i perioder være optagede af, hvordan deres egen krop fungerer, og hvordan vennernes kroppe ser ud.
Det er en naturlig del af børns udvikling og nysgerrighed, at de evt.
begynder at lege doktorlege, undersøger hinanden og rører ved egne
og hinandens kønsdele. Det er også normalt, at de tager tøjet helt eller
delvist af og viser numser frem eller er interesserede i forskellene på
kønnene.
Det, der blot ikke må ske, er, at der kommer magt ind i ”udforskningslegene”. Legene skal foregå i respekt for det enkelte barn og dets
integritet.
Vi er som personale opmærksomme på legene og har altid fokus på,
om der er børn, der udsættes for noget, de ikke har det godt med. Vi
giver som voksne udtryk for, hvad vi vil tillade, herunder at trusler og
manipulation ikke må finde sted. Vi taler med børnene om, at det er
meget vigtigt at sige nej til at være med i en leg, man ikke har lyst til.
Vi gør det klart, at de skal hente en voksen, hvis det bliver for svært.
I disse samtaler bliver der lagt vægt på, at børnene ikke skal føle sig
”forkerte”, og at de ikke bliver bebrejdet for den leg, der har været i
gang.
Børn er under de voksnes opsyn. Når de opholder sig uden for de
voksnes umiddelbare opsyn, f.eks. i puderum og lignende, tilses de
jævnligt. Under aktiviteter og leg har børnene altid underbukser/ble
på. Hvis de selv har taget eksempelvis deres underbukser af, vil vi stille
og roligt bede dem om at tage dem på igen.

FORÆLDRELINJEN
21 79 88 88

Forældrelinjen er Børn og Unges hotline
for forældre, der ønsker rådgivning og
vejledning i forbindelse med en
mistanke om overgreb.

Du kan ringe til forældrelinjen på hverdage mellem kl. 9:00 og 15:00.

Børn og Unge, Aarhus Kommune, har klare retningslinjer og sagsgange
ved mistanke om overgreb. Ellevang Dagtilbud følger Aarhus Kommunes retningslinjer, og alle medarbejderne i dagtilbuddet kender til disse
procedurer.

Denne pjece er udarbejdet af Ellevang Dagtilbud
ud fra Aarhus Kommunes retningslinjer.

Du kan læse mere på Aarhus Kommunes
hjemmeside om RESPEKT FOR GRÆNSER og
de gældende retningslinjer.
Kilder:

www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Boern-og-Unge/PA/Respekt-for-graenser

Litteratur:

”Må vi lege doktor?” Håndbog i børns seksualitet fra 0-12 år” af Anna Louise Stevnhøj

