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BØRNEHUS SYD

BØRNEHUS SYD BISTÅR KOMMUNERNE I REGION 
SYDDANMARK MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB 
MOD BØRN OG UNGE. 

Børnehuset skal benyttes som 
led i kommunens børnefaglige 
undersøgelse, hvis der er viden 
eller mistanke om overgreb mod et 
barn eller en ung, og hvis politi eller 
sundhedsvæsen er involveret. Den 
kommunale myndighedsrådgiver 
har myndighedsansvaret under 
hele forløbet i børnehuset.

Børnehus Syd tilbyder også 
konsultativ bistand til kommunale 
myndighedsrådgivere. Det kan 

være i sager, hvor der er en svag 
mistanke om overgreb, eller hvor 
der er tvivl om, hvorvidt sagen er i 
børnehusets målgruppe.

Børnehus Syd samarbejder med alle 
kommuner i Region Syddanmark. 
Når en sag skal i Børnehus Syd, 
sender myndighedsrådgiveren et 
opstartsskema til børnehuset.



MÅLGRUPPE
Børnehusets målgruppe er:

•  Børn og unge i alderen 0 til og 
med 17 år, som har været udsat 
for overgreb i form af seksuelle 
overgreb og/eller fysisk vold,  
eller hvor der er mistanke 
herom. 

•  Barnets/den unges nærmeste 
omsorgspersoner.

•  Kommunale myndighedsråd
givere, der behandler sager, hvor 
der er viden eller mistanke om 
vold eller seksuelle overgreb 
mod børn og unge.

KERNEOPGAVER
Børnehus Syd:  

•  Sikrer en professionel og skånsom 
indsats overfor barnet/den unge i 
sager om overgreb.  

•  Koordinerer samarbejdet mellem de 
involverede sektorer.

•  Udreder barnets/den unges behov for 
hjælp og støtte efter overgreb.

•  Yder konsultativ sparring til myndig-
hedsrådgivere i sager om overgreb 
mod børn/unge.

BØRNEHUS SYD SIKRER EN PROFESSIONEL 

OG SKÅNSOM INDSATS OVERFOR  

BARNET/DEN UNGE I SAGER OM OVERGREB



VORES HUS
Børnehus Syd ligger i Odense og Esbjerg.  
Husene er børnevenligt indrettet for at sikre, 
at børnene og de unge, der kommer her, føler 
sig så trygge som muligt. 

I Børnehus Syd afholdes samtaler med bør-
nene/de unge og eventuelt deres pårørende. 
Der bliver desuden afholdt sagssamråd med 
de involverede sektorer. 

I børnehuset er der afhøringslokaler, som 
politiet bruger til videoafhøringer som led i 
den politimæssige efterforskning.

VORES 
MEDARBEJDERE

I Børnehus Syd er der ansat 
psykologer og socialrådgivere 
med særlige kvalifikationer og 
kompetencer til at håndtere 
sager om overgreb mod børn 
og unge.    

Edisonsvej 18. 1. 
5000 Odense C
Telefon: 72 42 37 00
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De fem børnehuse er placeret i følgende kommuner:  
Aalborg, Aarhus, Odense, Næstved og København. 
Der åbnes flere satellitter i foråret 2014.

Læs mere om 
børnehusene på

www.boernehuse.dk – børn skal altid beskyttes

BØRNEHUSE

Et tværfagligt samarbejde  
med barnet i centrum

Overgrebspakken – børn skal altid beskyttes
Overgrebspakken er Social-, Børne- og Integrationsministeriets 
samlede indsats til beskyttelse af børn og unge mod overgreb.

www.socialstyrelsen.dk/overgreb



DEN DANSKE BØRNEHUSMODEL
Der er et børnehus i hver af de fem regioner i Danmark.

Børnehusene bidrager til den børnefaglige undersøgelse i 
sager, hvor der er mistanke eller viden om overgreb mod et 
barn eller en ung, og hvor det er relevant at inddrage politiet 
og/eller sundhedsvæsenet. 

BARNET I CENTRUM
Børnehusene skal sikre, at det enkelte forløb foregår så 
skånsomt som muligt for det enkelte barn/ung. Indsatsen i 
børnehusene tager udgangspunkt i et børnevenligt helheds-
syn med barnet og den unge i centrum.

TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE
Børnehusmodellen tager afsæt i et tværkommunalt og 
tværsektorielt samarbejde. I børnehusene samles relevante 
sektorer og koordinerer deres indsatser. Derved undgår 
barnet/den unge at skulle fortælle sin historie flere gange.

LOVGIVNING
De danske børnehuse er forankret i lov om social service og 
bekendtgørelse om børnehuse. 

Du kan læse mere om børnehusene på boernehuse.dk 



RÅDGIVNING
SPARRING
UDREDNING 
SAMARBEJDE
SAMRÅD

Børnehus Syd Odense
Sanderumvej 105. 5250 Odense SV

Børnehus Syd Esbjerg
Stormgade 55. 6700 Esbjerg

Telefon 65 51 58 68
Sikker mail: boernehussyd@odense.dk

www.boernehuse.dk/syd

Assens Kommune · Billund Kommune · Esbjerg Kommune · Fanø Kommune · Fredericia Kommune 
Faaborg-Midtfyn Kommune · Haderslev Kommune · Kerteminde Kommune · Kolding Kommune 
Langeland Kommune · Middelfart Kommune · Nordfyns Kommune · Nyborg Kommune · Odense Kommune 
Svendborg Kommune · Sønderborg Kommune · Tønder Kommune · Varde Kommune · Vejen Kommune 
Vejle Kommune · Ærø Kommune · Aabenraa Kommune
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