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Hvad skal der gøres hvis: 

Vi som personale får mistanke om at der sker overgreb? 

Vi som personale får en henvendelse fra en forælder som har 
mistanke om et overgreb? 

Bestyrelsen får en henvendelse om mistanke om overgreb? 

 

Markblomsten Personale og bestyrelse vil altid tage en 
henvendelse alvorlig indgå i en dialog med forældre der 
kommer med en sådan mistanke. Vi vil som personale henvende 
os til bestyrelsen og derefter videre til den kommunale hotline. 

Vi taler åbent om emnet med nye medarbejdere, og vi har altid 
en åben dør til toilettet mv. Vi taler også i personalegruppen om 
overgreb børnene imellem. Doktorlege i det skjulte mv. Hvornår 
udarter det sig til et overgreb. Vi tillader doktorlege med tøj på  
og tager dem op med børnene. De kommer således frem i lyset. 

Vi har løbende dialoger med børnene om, at det er i orden at 
sige nej, jeg vil ikke være med og at det skal respekteres. At de 
altid kan henvende sig til en voksen hvis der er nogen der ikke 
respekterer deres nej. 

Er vi så som personale godt rustet i en given situation? 

Ja og nej.  

Ja, vi ved hvor vi kan få hjælp og vejledning. 

Nej, Vi har ikke prøvet det og har altså ingen erfaring, så vi ved 
ikke om vi er godt rustet. 



Respekt for grænser - Hotline (forældre): 

Forældre, som har en evt. bekymring bør først og fremmest gå til lederen 
af institutionen, men der findes også en hotline i Børn og Unge, som man 
kan henvende sig til i tilfælde af bekymring: 21 79 88 88 (hverdage 9.00-
15.00). 

 Ønsker du at læse mere om Respekt for grænser, kan du se det her: 
http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/seksuelle-
overgreb/erfaring/respekt-for-graenser 

Kontakt 

 

Magdalene Svendsen 

Sektionsleder 

PPR og Specialpædagogik 

Telefon: 8940 5742 

E-mail: msve@aarhus.dk 
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Referat fra bestyrelsesmøde d. 03.- 12.- 2012. 
 
 c.) Respekt for grænser 
Der er udarbejdet materiale som er sendt til alle bestyrelsesmedlemmer. Alle i bestyrelsen 
har gennemlæst materialet og kan enstemmigt nikke over det. Materialet skal ligge på 
hjemmesiden og skal potentielt kunne udleveres til forældre.  
 
Dokumentet er gennemlæst af bestyrelsen og godkendt uden kommentarer. 

Thomas Lytzen, Formand 
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