
TJEKLISTE VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN 
OG UNGE

Dette er en tjekliste til personale ansat i kommunens institutioner, hvor der arbejdes med børn og unge. 
Tjeklisten omfatter en konkret handlevejledning til medarbejdere og ledere i tilfælde, hvor der opstår viden 
eller mistanke om overgreb mod et barn eller en ung. 

  DRØFT DIN VIDEN ELLER MISTANKE MED DIN NÆRMESTE LEDER

Vigtigt: Såfremt din viden eller mistanke omhandler overgreb med et barn eller en ung begået af din kollega, er du 
ligeledes forpligtet til at følge denne vejledning. Din leder vil tage sig af den personalemæssige situation, og du vil 
skulle forholde dig til nedenstående vejledning og samarbejdet med MyndighedsCentret.  

  KONTAKT MYNDIGHEDSCENTRET FOR SPARRING OMKRING DEN KONKRETE VIDEN ELLER 
MISTANKE (JF. AFTALE MED NÆRMESTE LEDER )

Kontakt altid MyndighedsCentret for sparring, også i de tilfælde, hvor din nærmeste leder ikke er at træffe

Hverdage kl. 08.00-10.00:  8915 1400   
Hverdage (undtagen onsdage) kl. 10.00-15.00: 8915 4670 
Onsdage kl. 10.00-15.00: 8915 4670

Udenfor åbningstid henvises til Den Sociale Døgnvagt på telefonnummeret 2320 6237.

  SEND EN SKRIFTLIG UNDERRETNING VIA UNDERRETNINGSBLANKET PÅ RANDERS KOMMUNES 
HJEMMESIDE. UNDERRETNINGEN SKAL SENDES SAMME DAG (EFTER TELEFONISK KONTAKT TIL 
MYNDIGHEDSCENTRET ).                                                               

Er der tale om viden eller mistanke om overgreb begået af en forældre eller en stedforældre, må du, medmindre 
andet er aftalt, ikke orientere forældrene om underretningen!

  AFVENT AT EN SOCIALRÅDGIVER KOMMER FOR AT HAVE BØRNESAMTALE MED BARNET/DEN UNGE 
(JF. AFTALE MED MYNDIGHEDSCENTRET).  

MyndighedsCentret er ansvarlig for at orientere forældrene om, at børnesamtalen finder sted. Du vil som 
medarbejder kunne blive bedt om at deltage i samtalen som støtte for barnet eller den unge.

 AFTAL DET VIDERE FORLØB/SAMARBEJDE MED MYNDIGHEDSCENTRET. 

Husk at lave en klar aftale om, hvem der snakker med forældrene, og hvornår. Det vil som udgangspunkt altid være 
MyndighedsCentret, der afholder partshøringsmøde med forældrene på baggrund af underretningen. Men du/I vil 
som institution kunne blive bedt om at deltage i samtalen. 

FOR YDERLIGERE HENVISES TIL RANDERS KOMMUNES BEREDSKABSPLAN


