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1. Værdigrundlag 

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi 

bestræber os på at udleve.  

De kan opsummeres i tre overskrifter; 

o nærvær  
o tydelighed  
o positiv ledelse af børn 

 

Derudover arbejder vi ud fra Slagelse Kommunes fælles værdigrundlag 

Modig 

Tydelig 

Kompetent 

Med Glæde 

Se uddybelse af retningslinjerne på Slagelse Kommunes hjemmeside. 

  

2.  Formål med politikken 

”At sætte fokus på og skabe dialog om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og 

forebygge, at børn udsættes for overgreb. Formålet er endvidere, at tydeliggøre og nedskrive 

retningslinjer ved mistanke om overgreb mod børn, og hvorledes der fremadrettet skal arbejdes 

med forebyggelse og tidlig opsporing, herunder fx at understøtte børns udvikling af en sund 

seksualitet, deres viden om børns rettigheder, samt grænsesætning” 

Hvad: Vi vil gennem tidlig opsporing og forebyggelse gøre en faglig pædagogisk indsats for at 

forhindre, at børn i Mariehønen udsættes for seksuelle overgreb og vold 



Hvorfor: Forebyggelse og tidlig opsporing af seksuelle overgreb og vold mod børn skal 

fremadrettet være en væsentlig del af det pædagogiske arbejde såvel på landsplan som i Slagelse 

kommune og her i Mariehønen. 

Det er vigtigt med tidlig opsporing af børn i mistrivsel, så de fornødne indsatser kan igangsættes. 

Der skal skabes en pædagogisk praksis, der skaber synlighed og tydelighed omkring grænser og 

forhindrer, at børn og voksne kan udvise grænseoverskridende adfærd. 

Der skal arbejdes med tidlig opsporing og forebyggelse for, at skabe tydelige retningslinjer for 

personale og forældre. 

 

 

Hvordan: vi arbejder i Mariehønen med forskellige pædagogiske redskaber (bl.a. Marte Meo og Fri 

for Mobberi), som med til, at øge bevidstheden om hinandens grænser, vores sprogbrug overfor 

hinanden, at respektere hinanden og mødes anerkendende og med tillid 

Vi har aftaler i huset omkring berøring mellem voksne/børn og børn/børn, nøgenhed, 

anerkendelse af børns seksualitet og rammer for hvordan børn og voksne er sammen, både med 

og uden opsyn. 

 

3. Målgruppe 

• Børn (alle børn i Mariehønen). 

• Ansatte (alt personale i Mariehønen, herunder også vikarer, studerende, køkkenpersonale 

og andre der er i kontakt med børnene). 

• Forældre (bestyrelse samt øvrig forældregruppe og kommende forældre i Mariehønen). 

• Andre (Forvaltning og øvrige tværfaglige samarbejdspartnere). 

 

4. Definition af seksualitet (WHO) 

”Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov, og et 

aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. 

Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler ikke om, hvorvidt vi har orgasme eller ej, 

og endelig er det ikke summen af vort erotiske liv. Dette kan være en del af vores seksualitet, men 

behøver ikke at være det. Seksualitet er så meget mere. Det er hvad der driver os til at søge 

kærlighed, varme og intimitet. Den bliver udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og 

bliver rørt ved. Det er ligeså meget dette at være sensuel, som at være seksuel. 



Seksualitet har indflydelse på vore tanker, følelser, handlinger og samhandlinger og derved på 

vores mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må også seksuel 

helse være en basal menneskeret”. 

Definition af seksuelle overgreb (SISO, inspireret af Kempe, 1978) 

• ”Den voksne udnytter barnets tillid. 

• Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet. 

• Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er 

modent til at give samtykke til. 

• Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, 

eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt 

grænseoverskridende adfærd. 

• Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral.” 

Definition af vold (Socialstyrelsen) 

”Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet kan krænke en anden persons integritet, 

eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en 

voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører 

handlingen. Volden kan være både bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen 

overskrider endvidere samfundets love og normer. 

Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om, at barnet udsættes for en adfærd 

fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for, eller forhindrer udviklingen af 

et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i 

fare”. 

 

5. Faglig viden om tilgange til børns seksualitet 

I Mariehønen er det en væsentlig opgave, at understøtte børn i en sund og god udvikling. Vi finder 

det derfor vigtigt, at personalet har en faglig viden om vold og seksuelle overgreb, og hvordan 

overgreb kan påvirke barnets udvikling. Dermed kan vi være med til en tidlig opsporing og 

forebyggelse. Vi har derfor deltaget og vil fremadrettet deltage i kurser og workshops, når der er 

mulighed for det, og dele vores viden med hinanden i personalegruppen. 

”Udvikling af barnlig seksualitet går hånd i hånd med barnets samlede udvikling og 

personlighedsdannelse. Det lille barn kender ikke på forhånd til seksualitetens betydning, hverken 

hos sig selv eller hos voksne. Det er de voksne, som drager omsorg for barnet, som er med til at 

give barnets seksualitet betydning i takt med, at barnets interesse for og udforskning af 

seksualiteten udvikler sig. De voksne lærer gradvist barnet de sociale spilleregler og 

omgangsformer i forhold til jævnaldrende, andre børn og voksne.” (SISO, 2010 og Katrine Zeuthen, 

2009) 



I Mariehønen har vi en anerkendende tilgang til børnene, dvs. at vi lytter til og svarer på de ting, 

der rør sig hos børnene, også når det gælder børnenes seksualitet og nysgerrighed på emnet. Vi 

har et sprogbrug, som gør, at det ikke er farligt, at snakke om f.eks., at piger og drenge ser 

forskellige ud under tøjet. Vi har puslespil og bøger om emnet. Vi er opmærksomme på, når 

børnene er i soverum, huler og gemmesteder på legepladsen, på toilet, i forskellige kroge på 

stuerne, at de lege der foregår ikke bliver grænseoverskridende og krænkende for det enkelte 

barn. Vi taler naturligt om det med børnene, når det finder sted, og giver børnene forklaringer på 

hvad der er okay og hvad der ikke er. 

Vi bruger bl.a. Fri For Mobberi konceptet til, at give børnene redskaber til, at sætte ord på deres 

oplevelser, at læse hinandens mimik, gestus og at respektere og acceptere, når nogen siger fra. Vi 

støtter børnene i, at de skal hente hjælp fra de voksne, når noget er svært. 

Vi har en pædagogisk praksis, hvor børnene kan få lov til, at være sammen i små grupper, i 

forskellige rum som soverum, garderober, og legemiljøer uden voksne tilstede i rummet. Men vi 

kigger jævnligt til børnene og er opmærksomme på hvilke lege, der foregår. Ligeledes har vi også 

en praksis, hvor en voksen kan være alene med et enkelt eller flere børn for lukkede døre, når vi 

skønner, at det giver mest mening i vores pædagogiske praksis. Dette er et udtryk for, at vi både 

mellem børn/børn og børn/voksne har tillid, åbenhed og er fagligt bevidste om hvilke 

omgangsformer, der er ok. 

Vi har uskrevne regler for hvilke former for berøring, der er ok, både mellem børn og mellem børn 

og voksne. Disse regler taler vi åbent om i personalegruppen og med børn og forældre, og de 

videregives også til vikarer, studerende mm. Vi kysser ikke på børnene, og opfordrer dem til ikke, 

at kysse på os, men kun på deres egne familiemedlemmer. Vi accepterer kys på kinder fra 

børnene, men sætter samtidig ord på, at vi hellere vil have og give kram. Vi taler med børnene om 

grænsesætning, og er tydelige overfor dem med hvor vores grænser går. 

Børnene er ikke nøgne ved badning på strand og på legepladsen. Børnene ser hinanden nøgne 

eller delvis påklædt, ved toiletbesøg, skiftning af tøj, eller bleskift, og dette forholder vi os til og 

italesætter, som noget helt naturligt.  

Vores sprogbrug i for hold til krop og seksualitet er på børneniveau, og uden brug af voksen 

formuleringer. Vi accepterer ikke stødende og krænkende sprogbrug, hverken mellem børn eller 

mellem børn og voksne. 

Børnene må selv vælge om de går på toilet med lukket eller åben dør, men vi opfordrer dem til, at 

gå alene på toilettet. Vi tabuiserer ikke seksualitet og nøgenhed, men forholder os til det sammen 

med børnene på en naturlig og faglig bevidst måde. 

Ved mistanke eller konkret viden om vold eller seksuelt misbrug af børn handler vi efter de 

lovgivningsmæssige regler, krav og forskrifter. 

 

 



6. Faglig viden om forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn 

 

Forebyggelse af vold og seksuelle overgreb bør involvere dialog med og fokus på børnene, så de 

får den fornødne viden og støtte til, at lære at sige fra overfor overgreb. Men det er i høj grad en 

opgave for de voksne at beskytte og hjælpe barnet. Ved at tale med og lære barnet om grænser og 

empati bliver barnet mindre sårbart i forhold til at blive udsat for vold og seksuelle overgreb – og 

bedre rustet til at fortælle omgivelserne om det, hvis det sker. 

Det er vigtig, at personalet får/har en grundlæggende faglig viden om de mulige tegn og 

reaktioner, man skal være opmærksom på, når det drejer sig om vold og seksuelle overgreb mod 

børn. De voksne skal stille sig til rådighed for børnene og med troværdighed og nærvær signalere, 

at her er en voksen, man kan stole på vil hjælpe én, og som man kan betro sig til. 

 

7. Strategi for implementering og opfølgning 

Mariehønen forholder sig til Slagelse Kommunes beredskabsplan, så alle ansatte ved hvordan der 

skal handles i tilfælde af mistanke om vold og seksuelle overgreb. Vi har påbegyndt arbejdet 

omkring tidlig opsporing og forebyggelse, ved at have emnet oppe på personalemøde, samt ved at 

have medarbejdere, der har deltaget i workshop om emnet, så de dermed kan videns dele med 

det øvrige personale. Vi vil fortsat arbejde med at implementere denne viden i vores daglige 

pædagogiske praksis. Ligeledes skal vores politik på området løbende opkvalificeres, så den 

kommer til, at indeholde nyeste viden og handlemuligheder. Vi følger Slagelse Kommunes 

procedure ved overgreb mod børn og unge, og har denne hængende synligt på personalestuen. 

Derudover har vi mappen fra Socialstyrelsen omkring forebyggende arbejde stående på kontoret, 

så alle medarbejdere kan finde oplysning og inspiration til det forebyggende og tidligt opsporende 

arbejde omkring vold og seksuelle overgreb. Vi vil bruge materialet til at skabe dialog og øge viden 

i personale og forældregruppen. 

Ledelsen bakker op om og skaber rammer for, at personalet kan deltage i kurser og workshops, 

når dette kan lade sig gøre. Der bliver også afsat tid på personalemøder til at vi kan have emnet til 

dialog. Vi har allerede haft en dialog om hvordan denne politik, og vores øvrige politikker i huset 

kan synliggøres overfor nuværende og nye forældre ved, at de kan blive en del af vores 

velkomstmateriale og samtale. På den måde vil det også i det daglige pædagogiske arbejde være 

et emne forholder os til og involverer forældrene i. 

 

8. Inddragelse af forældrebestyrelsen og øvrige forældregruppe 

Vi vil fremlægge denne politik for bestyrelsen i løbet af efteråret 2017. Den øvrige forældregruppe 

vil blive informeret om politikken via vores digitale informationssystem Tabulex, og vil kunne læse 

den samlede politik på vores hjemmeside. Politikken vil være tilgængelig for personalet i mappen 

om forebyggende arbejde. 



 

9. Henvisning til relevante links og litteratur 

 

• Socialstyrelsen.dk/born/overgreb 

• Vidensportal.socialstyrelsen.dk 

• Forebygovergreb.dk 

  

 

 

 

 


