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Forord

Kommuneqarfik Sermersooq 
ønsker at opnå, at vi alle fremover 
handler hurtigt og kvalificeret, 
når der er bekymring for, at et 
barn eller en ung kan være udsat 
for omsorgssvigt eller mistrivsel. 
Derfor sidder du med denne pjece 
i hånden om underretning til de 
sociale myndigheder.

Med pjecen ønsker vi at indikere, 
at der er behov for veldokumen-
terede oplysninger om et barn 
eller en ung og familien, hvis det 
skal være muligt med effektiv og 
hurtig handling fra Forvaltning 
for Børn og Familie.

Gennem dit arbejde er du i tæt 
kontakt med børn og unge. Der-
for er det måske dig, der er den 
første, der opdager, hvis et barn 
eller en ung viser tegn på, at der 
er noget galt.

Derfor er det vores håb, at du vil 
være behjælpelig med at udar-
bejde en grundig beskrivelse af 
barnet eller den unge og famili-
en – herunder hvad der gør dig 
bekymret, hvilken adfærd der be-
kymrer dig, og hvad din konkrete 
viden om situationen er.

Fra april 2018 skal du sende 
enhver underretning om børn og 

unge i Kommuneqarfik Sermer-
sooq til en fælles e-mailadresse – 
uanset om barnet eller den unge 
bor i Nuuk, Tasiilaq, Paamiut, 
Ittoqqortoormiit eller en af byg-
derne. E-mailadressen er:

meeqqavut@ 
sermersooq.gl

Samtidig bliver der udarbejdet en 
ny portal på sermersooq.gl, hvor 
du kan finde alle oplysninger sam-
let et sted. Telefonnummeret til 
underretningsvagten i Kommune-
qarfik Sermersooq er 

36 72 81

Med håbet om et godt og effektivt 
samarbejde i fremtiden

På vegne af  
Kommuneqarfik Sermersooq,  

Forvaltning for Børn og Familie 
Martha Lund Olsen,  

direktør
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Indledning

Denne pjece henvender sig til alle, 
som arbejder med børn eller unge 
i Kommuneqarfik Sermersooq.

Formålet med pjecen  
er at give et indblik i:

  Hvad der kendetegner et barn 
eller en ung med forskellige 
grader af mistrivsel

  Hvad man skal gøre ved  
mistanke om mistrivsel

  Hvilke samarbejder der  
med fordel kan etableres

  Hvordan og hvornår du  
skal lave en underretning  
til Underretningsvagten i  
Børne- og Familieafdelingen

  Hvad du kan forvente, at  
Børne- og Familieafdelingen 
stiller op efterfølgende
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Skærpet underretningspligt

Som fagperson har du en skærpet 
pligt til at underrette de sociale 
myndigheder, når du har mis-
tanke om, at et barn eller en ung 
mistrives og måske er udsat for 
vold eller andre former for om-
sorgssvigt.

Pligten gælder offentligt ansatte, 
læger og personer, der er ansat i 
institutioner, ved opholdssteder, 
familiepleje, krisecentre, behand-
lingstilbud eller andre private til-
bud, der udføres for det offentlige.

Ansatte i social-, skole- eller 
sundhedssektoren samt ansatte 
i dagsinstitutioner har en skær-
pet pligt til straks at underrette 
kommunalbestyrelsen, når den 
ansatte i forbindelse med udøvel-
sen af sit professionelle virke bli-
ver bekendt med eller har grund 

til at antage, at et barn har behov 
for særlig støtte. Samme under-
retningspligt gælder borgere med 
hverv, der hviler på offentligt valg, 
eller borgelig ombud, jf. Inatsis-
artutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om 
støtte til børn § 16. Disse grupper 
af offentligt ansatte og folkevalg-
te har altså en skærpet/udvidet 
pligt til at underrette kommunal-
bestyrelsen, hvis de får kendskab 
til, at et barn lever under forhold, 
som bringer dets sundhed og 
udvikling i fare.

Som medarbejder tæt på barnet 
eller den unge, er du ofte den som 
først får en viden eller mistanke 
om, at der kan være behov for 
rådgivning eller støtte. Det er 
derfor, at den skærpede underret-
ningspligt er så vigtig.
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Tegn på et barns eller  
den unges mistrivsel eller  
udsættelse for vanrøgt/vold

Vi ønsker alle at give vores børn 
og unge en sund, udviklende 
og kærlig opvækst. Når dette 
ikke sker, kan der være behov 
for handling for at understøtte 
et barn eller et ungt menne-
skes fortsatte sunde udvikling. I 
Vejledningen til Inatsisartutlov 
nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte 
til børn fremgår Bekymringsba-
rometeret, som er et værktøj, der 
kan anvendes, hvis du er i tvivl 
om, hvordan du skal tackle en 
problemstilling, eller hvor bekym-
ret du skal være, over den adfærd 
barnet eller den unge udviser. I 
barometret anvendes farverne 
grøn, gul, rød til at beskrive gra-
den af mistrivslen eller problem-
stillingen samt til markering af 
graden af behov for støtte.

Grøn er, hvis barnet eller den 
unge udviser normal og alders-
svarende adfærd. Problemer kan 
løses af familien selv eller i sam-
arbejde med institutionen/skolen.

Gul er, hvis barnet eller den 
unge udviser adfærd, eller om-
sorgsgivere (og andre) omkring 
barnet eller den unge udviser 
adfærd, som kræver skærpet 
opmærksomhed og eventuel 
indgriben. Problemer kan løses 
i et samarbejde med familiens 
netværk, skole/institution og 
familien.

Rød er, hvis barnet eller den 
unge, eller omsorgsgivere (og 
andre) omkring barnet eller den 
unge udviser adfærd, der kræver 
øjeblikkelig indgriben. Proble-
met kræver indgriben fra Børne- 
og Familieafdelingen og eventu-
elle andre relevante parter.

På de følgende sider vil vi beskrive 
nogle generelle indikatorer og tegn 
på, at et barn eller en ung mistri-
ves eller er udsat for vanrøgt eller 
vold. Der er tale om tegn, du skal 
holde øje med og forhold dig til 
betydningen af. Disse indikatorer 
er ikke inddelt i farverne grøn, gul 
og rød, da graden af hver indikator 
kan spænde fra grøn til rød.
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Generelle tegn på et barns  
eller den unges mistrivsel eller 
udsættelse for vanrøgt/vold

Du skal være opmærksom  
på, hvorvidt, der er grund  
til bekymring, når et barn  
eller en ung:

  Pludselig ændrer adfærd

  Udviser uforståelig adfærd

  Ikke udvikler sig alderssvarende

  Udviser ændret trivsel

  Mangler eller ændrer på sine 
relationer i de forskellige fæl-
lesskaber, som barnet eller den 
unge indgår i

Hvis du observerer tegn som 
ovenstående, eller noget der lig-
ner, kan du med fordel drøfte din 
bekymring med din leder. Hvis 
det ikke er muligt, kan du henven-
de dig til Underretningsvagten i 
Kommuneqarfik Sermersooq for 
at vende problemstillingen med 
en myndighedsperson i Børne- 
og Familieafdelingen. Dette for 
drøftelse og få en afklaring af 
hvorvidt der er grundlag for en 
underretning eller råd og vejled-
ning om, hvad du selv kan gøre for 
at hjælpe barnet eller den unge.
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Fysiske tegn på et barns  
eller den unges mistrivsel eller 
udsættelse for vanrøgt/vold

Du skal være opmærksom 
på følgende fysiske  
symptomer hos et barn 
eller en ung:

  Hyppige eller pludseligt opstå-
ede sygdomsperioder

  Belastende kroniske sygdomme

  Hyppigt fravær

  Langvarig stresspåvirkning

  Motoriske problemer

  Trivselsproblemer, passivitet

  Hyperaktivitet

  Stor overvægt eller ekstrem 
undervægt

  Problemer med syn, hørelse 
eller andre sanser

  Mærker efter vold, misrøgt

  Vanskeligheder ved fysisk  
kontakt/berøring

  Søvnproblemer

  Psykosomatiske klager

  Misbrugsproblemer
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Du skal være opmærk-
som på følgende psykiske 
symptomer hos et barn 
eller en ung:

  Mangelfuld sproglig udvikling

  Intellektuelle vanskeligheder, 
retardering, regressive træk

  Psykiske afvigelser, markant 
nervøsitet eller ængstelse

  Følelsesmæssig forstyrrelse

  Ekstrem påvirkelig af uro

  Manglende koncentration/let 
afledelig

  Ændret adfærd (isolation, trist-
hed)

  Kontaktproblemer, tilbagetruk-
kethed, appellerende, krævende

  Aggressivitet/depression

  Skyldfølelse/skamfølelse

  Hjælpeløshed/magtesløshed

  Svært ved at løsrive sig fra for-
ældre/løsriver sig for hurtigt

  Overansvarlighed

Psykiske tegn på et barns  
eller den unges mistrivsel eller 
udsættelse for vanrøgt/vold
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Sociale og adfærdsmæssige 
tegn på et barns eller den  
unges mistrivsel eller  
udsættelse for vanrøgt/vold

Du skal være opmærksom 
på følgende tegn hos et 
barn eller en ung:

  Koncentrationsvanskeligheder

  Leg med eksempelvis dukker, 
hvor vold illustreres/indgår

  Vanskeligheder med impuls-
kontrol

  Indlæringsvanskeligheder

  Tab af kompetencer

  Udadreagerende, aggressiv 
adfærd

  Følelse af frustration og vrede

  Hyperaktivitet, hypersensivitet

  Angst

  Selvdestruktiv og selvskadende 
adfærd

  Udvikling af beskyttelsesstra-
tegier for at undgå vold eller 
afsløring heraf

  Overtilpassethed

  Vanskeligheder med at regulere 
følelser

  Kriminalitet
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Forhold i familien, der kan være 
tegn på/medføre et barns eller 
den unges mistrivsel eller  
udsættelse for vanrøgt/vold

Du skal være opmærksom 
på følgende forhold:

  Svære kommunikationsproble-
mer udadtil

  Hyppige somatiske klager hos 
familiemedlemmer

  Mangelfuld støtte fra familie/
netværk

  Akutte kriser, død, ulykke i fa-
milien eller det nære netværk, 
skilsmisse, arbejdsløshed eller 
andet

  Psykiske sygdomme hos foræl-
drene

  Svagt begavede forældre

  Overambitiøse forældre

  Familie, der ofte flytter

  Kriminalitet

  Vold i familien

  Misbrug af alkohol, stoffer,  
medicin, spil osv.

  Langvarig stresspåvirkning

  Traumatiserede familier

  Søskende anbragt uden for eget 
hjem
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Tegn ved spædbørn, der  
kan indikere mistrivsel eller  
udsættelse for vanrøgt/vold  
eller seksuelle overgreb

Du skal være opmærksom 
på følgende forhold:

  Vigende blik/manglende øjen-
kontakt

  Afvisning eller modstand mod 
samspil

  Apati

  Væksthæmning

  Spiseproblemer/opkast

  Irritabilitet

  Søvnforstyrrelser

  Tiltagende dårlig sutteevne

  Brud, blå mærker

  Rødmen eller blodudtræk 
omkring kønsdele, mund eller 
endetarm

  Bevidsthedssvækkelse

  Vejrtrækningsproblemer og 
kramper
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Tegn på et barns eller den unges 
mulige udsættelse for seksuelle 
krænkelser eller overgreb

På de efterfølgende sider vil vi be-
skrive nogle indikatorer i forhold 
til adfærd på alderstrinene 2-5 år, 
6-10 år og 11-14 år set i relation 
til grøn, gul eller rød adfærd og 
trivsel. Disse indikatorer relaterer 
sig til seksuel adfærd.

Opsplitningen i alder og katego-
rierne grøn, gul og rød (bekym-
ringsbarometret) er foretaget med 
det overordnede formål at ned-
sætte antallet af børn og unge, 
der bliver ofre for andre børns og 
unges seksuelle overgreb samt at 
forebygge, at børn og unge udvik-
ler en seksuel overgrebsadfærd.

Der kan blandt andet være tale 
om blufærdighedskrænkelse 
og beføling, men også grovere 
seksuelle krænkelser. Da en stor 
del af børn og unge med seksu-
elt bekymrende og krænkende 
adfærd selv har været udsat for 
overgreb, er det vigtigt at kunne 
genkende symptomerne og gribe 
ind så hurtigt som muligt. Be-
kymringsbarometret er et værk-
tøj, der kan bruges, hvis du er i 
tvivl om, hvordan du skal tackle 
en problemstilling eller er usikker 
på, hvor bekymret du skal være, 
over den adfærd barnet eller den 
unge udviser.
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Grøn adfærd 2-5 år, hvor der 
ikke er grundlag for mistanke 
om seksuelle overgreb

  Udviser alderssvarende opta-
gethed af seksualitet

  Leger alderssvarende seksuelt 
prægede lege med jævnaldren-
de

  Leger seksuelle lege med andre 
børn, som er præget af ligevær-
dighed, jævnbyrdighed, gensi-
dighed og nysgerrighed

  Tager på familiemedlemmers 
kønsdele og bryster

  Undersøger sig selv

  Leger far, mor og børn

  Siger frække ord

  Udforsker forskellene mellem 
drenge og piger

  Leger doktorlege med seksuelt 
indhold, hvor man undersøger 
hinanden

  Spørger om køn og forplant-
ning

  Stimulerer sig selv ved at røre 
ved kønsorganer eller gnide 
dem mod noget

  Viser sig frem

  Kan have erektion

  Dæmper sin adfærd på opfor-
dring fra voksne
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Gul adfærd 2-5 år, hvor der  
kan være grundlag for at  
mistænke seksuelle overgreb

  Udviser overdreven interesse 
for eller overdreven optagethed 
af seksuelle aktiviteter

  Udviser seksuel grænseover-
skridende adfærd frem for 
andre mere alderssvarende 
aktiviteter/lege

  Udviser seksuel adfærd, som 
adskiller sig fra andre børns/
unges naturlige nygerrighed

  Udviser ikke alderssvarende vi-
den om seksualitet, eksempel-
vis påfaldende fremmelig eller 
voksenagtig viden om sex

  Leger seksuelle lege, som fører 
til beklagelser fra andre børn

  Indgår i seksuelle aktiviteter, 
hvor der er tydelig forskel i 
alder, modenhed og intellekt 
imellem de børn, som indgår

  Leger vedvarende med afføring

  Er tydeligt seksuelt indladende/
opfordrende over for voksne

  Prøver gentagne gange at få 
andre børn eller voksne til at 
berøre sine kønsorganer

  Slikker på andre børns køns-
organer eller opfordrer andre 
børn til at gøre det på sig selv

  Prøver at gennemføre samleje 
genitalt eller analt

  Prøver gentagne gange at putte 
ting ind i egen eller andres 
tissekone/numse – på trods af 
smerte og/eller irettesætttelser 
fra voksne

  Er fikseret på sex og primus 
motor i de seksuelle aktiviteter 
eller taler om og tegner emnet 
konstant

  Dæmper på trods af kraftig 
irettesættelse fra voksne ikke 
sin adfærd
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Rød adfærd 2-5 år, hvor der er 
grundlag for stærk mistanke  
om seksuelle overgreb

  Når et barn fortæller om 
overgreb eksempelvis i form af 
orale, anale eller vaginale pene-
trationer eller anden intimide-
rende fysisk krænkelse

  Prøver at tvinge andre til at 
tage på dets kønsdele

  Tvinger ting ind i vagina og 
anus på sig selv og andre, selv 
om det er forbundet med smerte

  Tvinger andre børn til at lege 
doktor

  Tvinger andre børn til at tage 
tøjet af

  Får andre børn til at deltage i 
seksuelle aktiviteter ved at bru-
ge fysisk tvang eller true dem 

  Leger kønsrolle-lege på en vred 
og aggressiv måde

  Udøver seksuelle handlinger 
mod andre, der gør ondt

  Finder nemme ofre – ek-
sempelvis andre børn, der er 
svagere, og lokker eller truer til 
seksuelle aktiviteter

  Udviser seksuel adfærd, der 
virker tvangsmæssig eller 
aggressiv

  Reagerer på krise (eksempelvis 
vold i hjemmet) ved at foretage 
seksuelle handlinger på andre 
børn, der ikke deltager frivilligt

  Virker ligeglad, selvom dets 
handlinger skader eller gør 
ondt på et andet barn, eller det 
andet barn tydeligt er ulykke-
ligt

  Seksuel kontakt med dyr
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Grøn adfærd 6-10 år, hvor der 
ikke er grundlag for mistanke 
om seksuelle overgreb

  Udviser alderssvarende  
optagethed af seksualitet

  Leger alderssvarende seksuelt 
prægede lege med jævnaldren-
de

  Leger seksuelle lege mellem 
børn, som er præget af ligevær-
dighed, jævnbyrdighed, gensi-
dighed og nysgerrighed

  Spørger om kønsdele, bryster, 
samleje og om hvordan børn 
bliver til

  Onanerer skjult for de voksne

  Siger frække ord

  Leger seksuelle lege med jævn-
aldrende

  Klæder sig ud som det modsat-
te køn

  Vil ikke have, nogen ser på ved 
toiletbesøg, eller når det skifter 
tøj

  Blotter sig i leg for at være »sej«

  Dæmper sin adfærd på opfor-
dring fra voksne
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Gul adfærd 6-10 år, hvor der  
kan være grundlag for at  
mistænke seksuelle overgreb

  Udviser overdreven interesse 
for eller overdreven optagethed 
af seksuelle aktiviteter

  Udviser seksuel grænseover-
skridende adfærd frem for 
andre mere alderssvarende 
aktiviteter/lege

  Udviser seksuel adfærd, der 
adskiller sig fra andre børns/
unges naturlige nysgerrighed

  Udviser overdreven interesse 
for pornografi

  Udviser ikke alderssvarende vi-
den om seksualitet, eksempel-
vis fremmelig eller voksenagtig 
viden om sex

  Leger seksuelle lege, som fører 
til beklagelser fra andre børn

  Piller ved og gnider sine køns-
dele offentligt

  Bestikker, truer eller tvinger 
andre børn for at få dem til at 
deltage i de seksuelle aktiviteter

  Indgår i seksuelle aktiviteter, 
hvor der er tydelig forskel i 
alder, modenhed og intellekt 
imellem de børn, som indgår

  Slikker på andre børns køns-
organer eller opfordrer andre 
børn til at gøre det på sig selv

  Prøver at gennemføre samleje 
eller indføre genstande analt/
vaginalt

  Er fikseret på sex og primus 
motor i de seksuelle aktiviteter 
eller taler om og tegner emnet 
konstant

  Er tydeligt seksuelt indladen-
de over for voksne eller andre 
børn

  Gnider kønnet mod møbler, 
andre mennesker eller lignende

  Dæmper på trods af kraftig 
irettesættelse fra voksne ikke 
sin adfærd
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Rød adfærd 6-10 år, hvor der  
er grundlag for stærk mistanke 
om seksuelle overgreb

  Udviser seksuel adfærd, der 
virker tvangsmæssig eller 
aggressiv

  Reagerer på krise (eksempelvis 
vold i hjemmet) ved at foretage 
seksuelle handlinger på andre 
børn, der ikke deltager frivilligt

  Leger kønsrolle-lege på en vred 
og aggressiv måde

  Virker ligeglad, selvom dets 
handlinger skader eller gør ondt 
på et andet barn, eller det andet 
barn tydeligt er ulykkeligt

  Når der er stor aldersforskel 
(eksempelvis 14-årig dreng, 
som udviser seksuel adfærd 
over for et 6-årigt barn)

  Når et barn fortæller om 
overgreb eksempelvis i form af 
orale, anale eller vaginale pene-
trationer eller anden intimide-
rende fysisk krænkelse

  Bliver udsat for trusler, vold og 
hemmeligholdelse

  Får andre børn til at deltage i 
seksuelle aktiviteter ved at bru-
ge fysisk tvang eller true dem

  Hader sit eget køn – tager 
afstand fra sit eget køn

  Bliver aggressiv eller begynder 
at græde, hvis nogen ser på, 
at det skifter tøj eller går på 
toilettet

  Udøver seksuelle handlinger 
mod andre, der gør ondt

  Finder nemme ofre – ek-
sempelvis andre børn, der er 
svagere, og lokker eller truer til 
seksuelle aktiviteter

  Seksuel kontakt med dyr
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Grøn adfærd fra 11 års-alderen, 
hvor der ikke er grundlag for 
mistanke om seksuelle overgreb

  Udviser alderssvarende opta-
gethed af seksualitet

  Leger alderssvarende seksuelt 
prægede lege med jævnaldrende

  Onanerer skjult for de voksne – 
måske flere sammen

  Er levende interesseret i de 
tekniske forhold omkring sex, 
forplantning med videre

  Elsker at sige frække ord

  Gør alt hvad det kan for at skju-
le sin spirende seksualitet for 
forældre

  Bryder sig ikke om, at nogen 
ser på, når det skifter tøj eller 
er på toilettet

  Surfer på nettet efter sider med 
seksuelt indhold og viser inte-
resse for porno

  Har stor interesse for både sit 
eget og det modsatte køn
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Gul adfærd fra 11 års-alderen, 
hvor der kan være grundlag for 
at mistænke seksuelle overgreb

  Udviser seksuel grænseover-
skridende adfærd frem for 
andre mere alderssvarende 
aktiviteter/lege

  Leger seksuelle lege, som fører 
til beklagelser fra andre børn 
eller unge

  Leger seksuelle lege, som er 
forbundet med angst, skam og 
skyld

  Bestikker, truer eller tvinger 
andre børn eller unge, for at få 
dem til at deltage i de seksuelle 
aktiviteter

  Der er tydelig forskel i alder, 
modenhed og intellekt imellem 
de børn eller unge, som indgår i 
seksuelle aktiviteter sammen

  Har et overdrevent forbrug af 
porno

  Taler meget åbent om sex

  Viser eller offentliggør foto 
eller film med sexindhold på 
mobilen eller nettet

  Prøver gentagne gange at få 
andre børn, unge eller voksne 
til at berøre sine kønsorganer

  Slikker på andre børns eller 
unges kønsorganer eller opfor-
drer andre børn eller unge til at 
gøre det på sig selv

  Prøver at gennemføre samleje 
genitalt eller analt (før puberte-
ten; 15 års-alderen)

  Virker fikseret på sex – udover 
det for alderen forventelige for 
førpubertetsbørn

  Dæmper på trods af kraftig 
irettesættelse fra voksne ikke 
sin adfærd
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Rød adfærd 11 års-alderen, hvor 
der er grundlag for stærk mis-
tanke om seksuelle overgreb

  Når der er stor aldersforskel 
(eksempelvis 14-årig dreng, 
som udviser seksuel adfærd 
over for et 6-årigt barn)

  Når et barn eller en ung fortæl-
ler om overgreb eksempelvis i 
form af orale, anale eller vagi-
nale penetrationer eller anden 
intimiderende fysisk krænkelse

  Bliver udsat for trusler, vold og 
hemmeligholdelse

  Tvinger eller presser andre til 
seksuel adfærd

  Er seksuelt indladende eller 
opfordrende over for voksne

  Beføler andre unge og voksne 
og virker blufærdighedskræn-
kende

  Får andre børn eller unge til at 
deltage i seksuelle aktiviteter 
ved at bruge fysisk tvang eller 
true dem

  Leger kønsrolle-lege på en vred 
og aggressiv måde

  Udøver seksuelle handlinger 
mod andre, der gør ondt

  Finder nemme ofre – eksem-
pelvis andre børn eller unge, 
der er svagere, og lokker eller 
truer til seksuelle aktiviteter

  Reagerer på krise (eksempelvis 
vold i hjemmet) ved at foretage 
seksuelle handlinger på andre 
børn eller unge, der ikke delta-
ger frivilligt

  Virker ligeglad, selvom dets 
handlinger skader eller gør 
ondt på et andet barn eller ung, 
eller det andet barn eller ung 
tydeligt er ulykkeligt

  Seksuel kontakt med dyr
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Hvad skal du gøre,  
når du har mistanke om 
mistrivsel, uanset årsag?

Når du skal vurdere, om et barn 
eller en ung udviser tegn på 
mistrivsel, skal du basere din 
vurdering på dine observationer, 
ligesom du også skal bruge din 
faglige viden og dit kendskab til 
barnet eller den unge og familien.

Vi ved, at tidlig indsats virker. Det 
betyder, at det er vigtigt, at du 
handler på din mistanke, uanset 
årsagen, når den opstår. Du kan 
med fordel drøfte din mistanke 
med din leder eller tage kontakt til 
Underretningsvagten i Kommu-
neqarfik Sermersooq for at høre 
andres vurdering af dine tanker. 
Sammen med din leder eller Un-
derretningsvagten tages der stil-
ling til, hvordan der skal handles.

Jo hurtigere der handles, jo større 
er sandsynligheden for, at skaden 
kan minimeres. Jo hurtigere du re-
agerer, jo hurtigere kan der sættes 
ind med relevante støtteforanstalt-
ninger, så barnet eller den unge 
kan fortsætte eller opnå mulighed 
for en tryg og sund udvikling.

Med udgangspunkt i bekym-
ringsbarometret er der tre hand-

lingsniveauer (kan anvendes uan-
set årsagen til barnets eller den 
unges mistrivsel), som du skal 
overveje sammen med din leder 
eller Underretningsvagten:

(Grøn) Er barnets eller den un-
ges mistrivsel af et omfang, så I 
selv kan løse problemerne, i det 
regi du arbejder – eksempelvis 
gennem et samarbejde mellem 
børnehave/skole og familie?

(Gul) Er barnets eller den unges 
mistrivsel af et omfang, hvor pro-
blemerne kan løses ved at indgå 
i et samarbejde med netværket 
omkring barnet eller den unge 
– eksempelvis gennem brug af 
sikkerhedsplaner eller løbende 
samtaler?

(Rød) Er barnets eller den unges 
mistrivsel så alvorlig, at der 
er behov for at lave en under-
retning til Kommuneqarfik 
Sermersooq for at få støttefor-
anstaltninger omkring barnet 
hurtigst muligt, eller på bag-
grund af din mistanke om akut 
behov for hjælp?
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Husk at situationerne er forskellige fra barn 
til barn eller ung til ung. Man skal handle 
ud fra det trin, som passer til situationens 
alvor og ikke eksempelvis altid starte på 
trin 1 og så bevæge sig hen til trin 2 og 3, 
hvis ikke første indsatstype virker. Man skal 
starte støtten på den nødvendige baggrund 
og dermed på det nødvendige trin.

Ofte vil det være en enkelt epi-
sode eller en bemærkning fra 
barnet eller den unge, som gør, at 
du bliver bekymret.

Du vil gennem dit arbejde måske 
opleve, at et barn eller en ung be-
tror dig en »hemmelighed«. Måske 
bliver du usikker på, om du må 
snakke med barnet om »det hem-
melige«, når du samtidig ved, at 
du ikke må drøfte mulige overgreb 
med et barn eller en ung, før barnet 
eller den unge er afhørt af politiet? 
Det er korrekt, at du ikke må af-
høre barnet eller den unge, selvom 
du eksempelvis gør det, fordi du vil 
beskytte barnet eller den unge. Der 
er helt særlige regler for afhøring 
af børn og unge, og det kræver 
særligt uddannet personale.

Som regel er det en del af vilkårene 
for dit arbejde, at du har tavsheds-
pligt, men denne tilsidesættes af 
hensyn til barnets tarv. Du må 
altså ikke tie, hvis du er bekendt 
med, at et barn eller en ung mistri-
ves. Heller ikke selvom du er blevet 
bekendt med problemstillingen på 
baggrund af barnets tillid til, at du 
kan holde på en hemmelighed.

Du skal derfor være opmærk-
som på at stille åbne og alligevel 
uddybende spørgsmål, uden at 
dine spørgsmål kommer til at 
være »forhør« eller pressende. 
Det er en god ide at bruge de 
åbne hv-spørgsmål, som »Hvor-
når gør han/hun det?«, »Hvor 
sker det henne?«, »Hvad siger du, 
når han gør det?« osv. Bekræfter 
dine spørgsmål til barnet eller 
den unge din mistanke, om at 
barnet eller den unge er udsat 
for vanrøgt, vold eller seksuel-
le overgreb, eller at en anden i 
barnets eller den unges hustand 
er udsat for vold, er der tale om en 
akut situation, og derfor skal du 
runde samtalen af med at forsikre 
barnet eller den unge om, at du 
har hørt, hvad der er blevet sagt, 
og at du er nødt til at fortælle det 
videre til nogen, som kan hjælpe 
barnet eller den unge, så det ikke 
sker igen. Du skal herefter straks 
kontakte Underretningsvagten i 
Kommuneqarfik Sermersooq og 
underrette, om det du har hørt, 
idet der vil være tale om behov for 
akut indgriben.

Bliver du gennem brugen af de 
åbne spørgsmål bekræftet i, at 
barnet eller den unge har proble-
mer, men at disse ikke omhand-
ler vanrøgt, vold eller seksuelle 
overgreb, og at der ikke er et akut 
behov for hjælp, er der alligevel, 
meget du kan gøre.
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Når barnets eller den unges mistrivsel er af et 
omfang, så I selv kan løse problemerne, i det 
regi du arbejder

Hvis du vurderer, at barnets eller 
den unges problemer er til at løse 
i samarbejde med forældrene, og 
du ikke har tvivl om, hvorvidt 

forældrene vil indvilge i at sam-
arbejde, kan du gribe problemstil-
lingen an således:

Skriv din mistanke og vurde-
ring ned. Del det med din le-
der for at få ideer til, hvad du 
kan gøre og overvej tidspunkt 
for inddragelse af forældere-
ne. Såfremt der er tale om et 
ungt menneske, kan du med 
fordel inddrage den unge in-
den kontakten til forældrene.

Aftal med din leder, hvem af 
jer, der tager kontakt til foræl-
drene, hvordan dette skal ske 
og hvornår.

I samarbejde med forældrene 
laver I en plan med et mål og 
en indsats og aftaler tids-
punkt for opstart og opfølg-
ning på planen.

Hvis der er behov for en 
indsats for barnet eller den 
unge, kan du drøfte, hvem 
der gør hvad og lave konkrete 
aftaler herom med forældrene 
og eventuelt den unge, på et 
indledende møde.

Gennemfør planen og foretag 
opfølgning sammen med bar-
net eller den unge og forældre-
ne for at drøfte, om alt går som 
forventes, eller om der even-
tuelt skal foretages justering 
i planen eller tages kontakt til 
Kommuneqarfik Sermersooq.

Afslutning af plan på bag-
grund af drøftelse med bar-
net, den unge og forældrene. 
Der tages eventuelt kontakt 
til Kommuneqarfik Sermer-
sooq. Sidstnævnte såfremt der 
vurderes behov for støttende 
foranstaltninger, eller du har 
en antagelse om, at der kan 
være behov herfor. Bemærk at 
du ofte vil indgå som en sam-
arbejdspartner, såfremt kom-
munen »overtager« styringen 
i forløbet med familien.
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Når barnets eller den unges mistrivsel er af et omfang, hvor pro-
blemerne kan løses ved at indgå i et samarbejde med netværket 
omkring barnet eller den unge – eksempelvis gennem brug af 
sikkerhedsplaner eller løbende samtaler (Grøn og/eller Gul)

Hvis du vurderer, at barnets eller 
den unges problemer sandsynlig-
vis er til at løse i samarbejde med 
forældrene, men hvor du samti-

dig kan være i tvivl om, hvorvidt 
forældrene vil indvilge i at sam-
arbejde, kan du gribe problemstil-
lingen an således:

Du og din leder har drøftet pro-
blemstillingen. Du har haft møde 
med forældrene, og du (evt. i sam-
arbejde med forældrene) har fundet 
ud af, hvad der kunne være en god 
plan og om den kræver et samar-
bejde med andre. Måske har du 
allerede forsøgt at få gennemført 
en plan i samarbejde med forældre-
ne, men det er ikke lykkedes jer at 
få løst problemet omkring barnet 
eller den unge. Det betyder, at der 
skal tages kontakt til Underret-
ningsvagten i Kommuneqarfik 

Sermersooq og eventuelle andre 
relevante parter (Fritidsordning/
familiemedlemmer i øvrigt/andre). 
Der er tale om et netværksmøde, og 
det er den kommunale sagsbehand-
ler fra Børne- og Familieafdelingen 
i Kommuneqarfik Sermersooq, 
der skal indkalde til det. Det sker 
på baggrund af din underretning. 
Eller du drøfter din vurdering med 
din leder og/eller underretnings-
vagten i Kommuneqarfik Sermer-
sooq, for at få afklaret om der er 
grundlag for en underretning.

Underretning til Underretnings-
vagten i Kommuneqarfik Sermer-
sooq, hvor du redegør for, hvad 
problemstillingen er omkring bar-

net eller den unge, samt om hvad 
du eventuelt allerede har forsøgt i 
samarbejde med forældrene.

Sagsbehandleren fra Børne- og 
Familieafdelingen i Kommuneqar-
fik Sermersooq overtager ansvaret 
for igangsætning af en støttende 
foranstaltning, hvori du sandsyn-

ligvis indgår som en del i form af 
fortsat støtte til barnet eller den 
unge gennem dit daglige arbejde 
eller gennem aftale om en særlig 
indsats.
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Når barnets eller den unges mistrivsel er så alvorlig, at der er behov 
for at lave en underretning til Kommuneqarfik Sermersooq for at 
få støtteforanstaltninger omkring barnet hurtigst muligt, eller på 
baggrund af din mistanke om akut behov for hjælp

Hvis du vurderer, at barnets eller den unges problemer er så alvorlige, 
at de ikke kan løses i et samarbejde mellem familien og dig, eventuelt 
suppleret med hjælp fra Børne- og Familieafdelingen, eller du vurderer, 
at barnet eller den unge er udsat for vanrøgt, vold, vold i hustanden 
eller er udsat for seksuelle overgreb, skal du straks foretage en under-
retning til Underretningsvagten i Kommuneqarfik Sermersooq.

Du vurderer, at et barn 
eller en ung er udsat for 
vanrøgt, vold, et medlem 
i husstanden er udsat 
for vold, eller udsat for 
seksuelle overgreb.

Du underretter øjeblikkeligt 
Underretningsvagten i Kom-
muneqarfik Sermersooq telefo-
nisk og skriftligt. Du må ikke 
orientere forældrene om, at du 
har underrettet om akut trus-
sel mod barnet eller den unge.

Du vurderer, at et barn eller 
en ung mistrives i alvorlig 
grad.

Du drøfter din vurdering 
med din leder og/eller under-
retningsvagten i Kommune-
qarfik Sermersooq for at få 
afklaret, om der er grundlag 
for en underretning.

Du skal orientere forældrene 
om underretningen, eventuelt 
i samarbejde med din leder. 
Det anbefales, at der afholdes 
møde med forældrene vedrø-
rende underretningen og den 
bekymrende situation vedrø-
rende barnet eller den unge.

Akut

Du udarbejder (eventuelt i 
samarbejde med din leder) 
en skriftlig underretning til 
Børne- og Familieafdelingen i 
Kommuneqarfik Sermersooq. 
Underretningen skal under-
skrives af din leder. Hvis din 
leder ikke, mod forventning, vil 
underskrive den, skal du sende 
underretningen alligevel.
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Hvordan laver jeg en underretning?

En underretning, som er lavet af 
en fagperson, der er underlagt 
den skærpede underretningspligt 
som beskrevet på pjecens side 4, 
må ikke være anonym.

Du skal underrette, når du har 
en begrundet bekymring, og ikke 
kun når du har en konkret viden. 
Det kan føles vanskeligt at skulle 
handle på sin bekymring. Derfor 
er det godt at vide, at du kan hen-
vende dig til Underretningsvag-
ten i Kommuneqarfik Sermersooq 
og drøfte din tvivl, såfremt du har 
en sådan.

På kommunens hjemmeside  

kan du finde skema til brug for 
udarbejdelse af underretning for 
personer, med skærpet underret-
ningspligt. Skemaet finder du ved 
at trykke på knappen »Bekymret 
for et barn?«

Det er en god ide at drøfte under-
retningen med din leder, inden du 

sender den af sted, også for at din 
leder kan underskrive underretnin-
gen, selvom det dog ikke er et krav.

Såfremt der er tale om en situation 
omkring et barn eller en ung, som 
du IKKE vurderer er akut (se side 
26), skal du inddrage forældrene så 
tidligt som muligt. Det er vigtigt, 
at forældrene kender din bekym-
ring. Det er sandsynligt, at du for-
ud for underretningen allerede har 
samarbejdet med forældrene om-
kring din bekymring for barnet (se 
side 24 og 25), men at det ikke har 
været muligt at løse problemet. 
Måske er forældrene ikke enige i, 
at der skal laves en underretning, 
men du skal fastholde at lave den, 
når du har bekymringen.

Vær åben og ærlig i din kommuni-
kation med barnet eller den unge 
og dennes forældre. Tag udgangs-
punkt i konkrete situationer og 
hold barnet eller den unge i fokus.

Husk at underretningen ikke 
skal drøftes med forældrene, så-
fremt du har mistanke om van-
røgt, vold eller seksuelle over-
greb. I disse situationer er der 
tale om behov for akut handling. 
Du må ikke drøfte disse situati-
oner med forældrene.

sermersooq.gl 

Bekymret 
for et  
barn?



Når du har underrettet

Hvad sker der,  
når du har underrettet?

Du vil modtage en kvittering fra 
Underretningsvagten i Kommu-
neqarfik Sermersooq inden for 
én uge efter modtagelsen af din 
underretning.

Kontakt Underretningsvagten på  

hvis du ikke modtager en kvitte-
ring.

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ 

tlf. 36 72 81


