
Mistanke om vold eller  
seksuelle overgreb af børn og unge
Bekymring
En bekymring er en diffus oplevelse af, 
at der er signaler på mistrivsel hos et 
barn eller i dets familie. Der er ingen 
konkret viden om en konkret handling 
begået af en bestemt person. Her er hel-
ler ikke tale om en stærk mistanke.

Gladsaxe Kommune har en specialistgruppe, der  
træder til, når der er sket voldelige eller seksuelle  
overgreb på børn og unge. Gruppen giver råd om, 
hvad der kan og skal gøres, når medarbejdere er  
bekymrede for, har mistanke om eller konkret viden 
om, at et barn eller en ung bliver krænket voldeligt  
eller seksuelt. Specialistgruppen er ligeledes rådgi-
vende overfor foreningslivet i Gladsaxe Kommune.

Specialistgruppen er tværfagligt sammensat og kan 
kontaktes af alle. Almindeligvis sker kontakten via den 
stedlige leder. Specialistgruppen har udarbejdet en 
beredskabsplan for mistanke om vold eller seksuelle 
overgreb af børn og unge. Den bør alle medarbejdere 
læse og sætte sig ind i. Nogle medarbejdere er tættere 
på børn og unge end andre. Alle medarbejdere har 
imidlertid pligt til at være opmærksomme på, at børn 
og unge ikke udsættes for krænkelser.

 SPECIALISTGRUPPEN 

Eva Falk Winther 
Souschef i Sundhedsplejen 
Telefon: 51 59 57 50 
Mail: evfawi@gladsaxe.dk

Guy Rubaudo 
Pædagogisk konsulent 
Telefon: 39 57 53 27 
Mail: bkfgru@gladsaxe.dk

Louise Einspor 
Psykolog 
Telefon: 40 25 29 31 
Mail: louein@gladsaxe.dk 

Mikael Hildebrandt 
Souchef for Dagtilbud og Sundhed 
Telefon: 21 33 11 87 
Mail: mikhil@gladsaxe.dk

Claus Jørgensen 
Leder af Familieafdelingen 
Telefon: 23 99 79 73 
Mail: clajor@gladsaxe.dk

Specialistgruppen i Børne- og Kulturforvaltningen består af

Mistanke
En mistanke er mere end blot en be-
kymring. Mistanken handler om mere 
 konkrete forhold. Det kan for eksempel 
være barnets eget udsagn om hændelser, 
der har fundet sted eller oplysninger, 
man har fået på anden vis.

Konkret viden
Konkret viden er den faktiske viden om, 
at et barn eller en ung har været udsat for 
en konkret handling eller overgreb begået 
af en eller flere personer. Denne viden kan 
komme fra udsagn fra barnet eller den unge, 
tilståelse fra krænkeren eller fra vidner.

Den skærpede underretningspligt i henhold til servicelovens § 153 er en personlig 
pligt, der gælder for alle fagpersoner, som arbejder med børn og unge. Når du 
oplever et barn i Gladsaxe Kommune, som ikke trives på trods af fagpersoners 
indsats i dagligdagen, skal du underrette til Familieafdelingen. 

Mistanke eller konkret 
viden mod en eller begge 
forældre/stedforældre

Mistanke mod en person  
i barnets netværk

Mistanke mod et andet 
barn/ung

Mistanke mod en ansat  
i Gladsaxe Kommune

Mistanke mod en  ansat 
eller en frivillig i en 
 forening

Tal ikke med forældrene/
stedforældrene om 
 mistanken *)

Underret Familieafdeling- 
en om det krænkede barn 
samt om krænkeren i hen - 
hold til SEL § 153 *) **)

Drøft sag med leder Drøft sag med leder 
 (retter mistanken sig 
mod en leder, springes 
dette led over)

Foreningens ledelse kan 
rette henvendelse til 
 specialistgruppen for råd 
og vejledning

Underret Familieafdeling- 
en om mistanken i 
 henhold til SEL §153 **)

Orienter Familien om 
underretningen/under-
retningerne

Lederen (eller medar-
bejder) underretter altid 
specialistgruppen **)

Lederen (eller medar-
bejder) underretter altid 
specialistgruppen

Ønsker foreningen 
 her efter hjælp til direkte 
handling hentes det lige-
ledes i specialistgruppen

Den videre behandling 
af mistanken sker i 
 Familieafdelingen

Den videre behandling  
af mistanken sker i 
 Familieafdelingen

Specialistgruppen 
 iværksætter handling

Specialistgruppen 
 iværksætter handling

Foreningen underretter 
forældrene samt  barnets 
bopælskommune i 
 henhold til SEL § 154

Specialistgruppen kan 
være behjælpelig med 
råd og vejledning

Specialistgruppen kan 
være behjælpelig med 
råd og vejledning

Specialistgruppen sender 
underretning til kommu-
nens Familieafdeling og 
orienterer forældrene

Specialistgruppen sender 
underretning til kommu-
nens Familieafdeling og 
orienterer forældrene

*)    Tal med din leder om mistanken

**)  Drøft eventuelt med  
        forebyggelseskonsulenten

SEL Forkortelse for Serviceloven

 BEREDSK ABSPL AN


