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Kære forældre
Nyt beredskab i kommunen skal beskytte børn mod vold og seksuelle overgreb
Lovgivningen til beskyttelse af børn og unge mod overgreb er for nyligt blevet skærpet.
Det er et godt og nødvendigt skridt i retning af at sikre alle børn i Danmark et trygt og
værdigt liv.
Den skærpede lovgivning betyder blandt andet, at alle kommuner skal have et beredskab
til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om seksuelle og/eller voldelige
overgreb mod børn og unge.
Ringkøbing-Skjern Kommunes nye beredskab, der består af retningslinjer, viden og vejledninger, retter sig mod ledere og medarbejdere, der arbejder med børn og unge under
18 år. Beredskabet skal blandt andet give de ansatte viden om forebyggelse, om tegn og
reaktioner, og om hvordan de skal handle, hvis de får mistanke eller viden om vold eller
seksuelle overgreb mod et barn.
Beredskabet er godkendt i Børne- og Familieudvalget i december 2014.
Medarbejdere skal skrive underretning ved mistanke
Hvis medarbejdere får mistanke eller viden om vold eller overgreb mod et barn eller en
ung, skal de skrive en underretning til de sociale myndigheder om mistanken og begrunde, hvorfor de har den.
Beredskabet beskriver også, hvordan den enkelte institution eller organisation i øvrigt
skal gribe hele situationen an. Både for at beskytte barnet og den voksne, som mistanken retter sig imod.
Forældre skal ikke oplyses om underretninger om vold og seksuelle overgreb
Af hensyn til politiets efterforskning skal den eller de voksne, som mistanken retter sig
mod ikke oplyses om underretningen.
Dette betyder, at når mistanken retter sig mod forældre, vil de først blive orienteret når
politiet giver tilladelse til det.
Retter mistanken sig mod en anden i barnets netværk, vil forældre straks blive orienteret. Denne praksis er også gældende for øvrige underretningssager.
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Vi skal fortsat have tillid til hinanden
Heldigvis har langt de fleste børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune et godt og trygt
barneliv. Generelt er der stor gensidig tillid mellem forældre og de ansatte, der arbejder
med kommunens børn og unge.
Den tillid skal vi bevare. Men i de tilfælde hvor der er tegn på, at et barn lider overlast –
af den ene eller den anden grund – skal både forældre og medarbejdere have mod til at
handle og have retningslinjer at handle efter, så det foregår på en hensigtsmæssig og
sober måde.
Hvor kan du spørge om beredskabet?
Det er kommunens Socialrådgivning der, i samarbejde med Dagtilbud og Undervisning,
har etableret beredskabet og lægger op til, at alle skoler og institutioner på et forældremøde orienterer jer om, hvad beredskabet indebærer i praksis.
Beredskabet retter sig mod ansatte i Ringkøbing-Skjern Kommune, men også privatpersoner kan kontakte Socialrådgivningens Frontteam ved behov for råd og vejledning. Dette både ift. egne og andres børn. Det er også muligt at henvende sig anonymt.
Frontteamet kontaktes på tlf. 9974 1004 eller e-mail: frontteam@rksk.dk.
Mere viden på kommunens hjemmeside
Du kan læse mere om beredskabet her på
http://issuu.com/ringkobing-skjern-kommune/docs/det_skriftlige_beredskab/0
Du kan læse mere om kommunens Børne- og familiepolitik på
http://www.rksk.dk/om-kommunen/politikker-og-strategier
Du kan læse mere om kommunens Fælles børne- og ungesyn på
http://www.rksk.dk/borger/familie--boern-og-unge/faelles-boerne--og-ungesyn
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