Forebyggelse og opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Formål med politikken.

I vores pædagogiske dagligdag arbejder vi ud fra forebyggelse og tidlig opsporing. Under dette
hører forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb.
Medarbejdere og Smørblomstens øvrige samarbejdspartnere skal være bekendt med at denne
politik danner grundlag for holdningen til forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle
overgreb mod børn.
Det er samtidig en information til forældrene om hvordan vi arbejder.

Vi har skærpet underretningspligt i henhold til serviceloven § 153.

FAGPERSONER HAR SKÆRPET UNDERRETNINGSPLIGT
Efter lov om social service paragraf 153
Personer, der udøver offentligt tjeneste eller offentlig hverv, skal underrette
kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab
til eller grund til at antage,
1. At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte.
2. At et barn umiddelbart efter fødslen kan have behov for særlig støtte på grund
af de vordende forældres forhold.
3. At et barn eller ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af
barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde
undervisningspligten, eller
4. At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

Underterningspligten er personlig.
Underretningspligten går forud for tavshedspligten.
Underretningspligten er også gældende, selv om der er et samarbejde i gang.
Hvis mistanken retter sig mod én eller begge forældre, må de ikke orienteres om
underretningen.

Værdigrundlag.
Smørblomsten er en integreret daginstitution med vuggestue og børnehave. Vi arbejder ud fra
Slagelse Kommunes Børne-og Ungepolitik.
I vores pædagogiske profil vægter vi trivsel, oplevelser/ aktiviteter, udvikling gennem leg, social
udvikling samt individuelle behov.
I Smørblomsten er vi af den holdning, at alle medarbejdere uanset køn har lige arbejdsvilkår ifht
børnene. Alle arbejdsopgaver kan varetages af alle medarbejdere.

Forebyggelse i daglig praksis.
Smørblomsten skal være et rart sted med en god og varm atmosfære, hvor man føler sig
velkommen. Vi lærer børnene at begå sig i samspil med andre børn og voksne, at samarbejde og
tage hensyn til andre. At opbygge tryghed og tillid hos det enkelte barn ved omsorg, nærvær og
stabilitet. Ligeledes styrker/ støtter vi børnene i at føle ansvar og tage hensyn til andre børn og
voksne, samt udvikle medansvar overfor deres omgivelser samt grænser. Dette skaber en
bevidsthed, der styrker barnets integritet.
Vi (voksne) er bevidste om at børn skal opleve glæde ved deres egen krop. Dette sker gennem leg
og aktiviteter i hverdagen, hvor børnene lærer om deres egne krops formåen. Vi anerkender at
børnene også har seksualitet. Børn er nysgerrige, undersøgende og udforsker egen/ hinandens
seksualitet. Det er vigtigt at børnene er lige og på samme udviklingsniveau.
Vi er enige om, at alle børn som minimum har underbukser på, det eneste sted man tager
bukserne af, er når man skal på toilettet. Børn der stimulerer sig selv, stopper vi på en stille og
rolig måde, taler med dem om, at det er noget man gør, når man er alene.
Vi skal være opdateret i forhold til en sund og god udvikling hos alle børn. Vi skal kende de fysiske
og psykiske tegn på vold og seksuelle overgreb. Vi arbejder ud fra WHO´s definition af seksualitet
samt SISO´s definition af seksuelle overgreb og vold. VI følger Slagelse Kommunes ”Procedure ved
overgreb”. (se pjecen for Slagelse Kommune).
Vi arbejder med Trin for Trin, Babytegn, hvor børnene ud fra nogle samtalekort og billeder sætter
ord på de pågældende følelser. KIDS

DEFINITION AF SEKSUALITET
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 og
endelig er det ikke summen af vores 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 på den måde vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt
ved. Det er lige så meget dette at være sensuel, som at være seksuel.

Seksualitet har indflydelse på vores tanker, følelser, handlinger og samhandlinger og derved
på vor mentale og fysiske helse og da helse er en fundamental menneskeret, så må også
helse være en basal menneskeret.
(WHO)

DEFINITION AF VOLD
Vold 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
eller en voksen.
Volden kan have samme effekt på
andre personer, der overværer eller
overhører handlingen. Volden kan både
være en bevidst handling eller en
handling der er sket 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
udvikling af et positivt selvbillede hos
barnet. Enhver form for vold bringer
barnets udvikling og sundhed i fare.

(Socialstyrelsen)

DIFINITION AF SEKSUELT OVERGREB


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.
(SISO, inspireret af Kempe, 1978)

