
SAGER AF ALVORLIG  
KARAKTER



SAGER AF  
ALVORLIG KARAKTER
DER ER PLANLAGT EN VIDEOAFHØRING AF ET BARN  
SOM DU ER SAGS BEHANDLER FOR. INDLEDNINGSVIS ER  
DET VURDERET AT SAGEN ER ALVORLIG.

Du er ved at forberede dig på at 
deltage i en videoafhøring i Børnehus 
Sjælland, som kommunens myndig
hedsrepræsentant. Din opgave 
under afhøringen er, at tage stilling 
til om barnet under afhøringen frem
kommer med oplysninger, der sam
men med kommunens øvrige viden i 
sagen kan begrunde akut foranstalt
ning, herunder evt. anbringelse  
uden for hjemmet.

Børnehus Sjælland har udarbejdet 
en folder til dig som en hjælp til at du 
kan komme til videoafhøringen, så 
godt forberedt som det er muligt.

Umiddelbart i forlængelse af 
video afhøringen tilbyder Børnehus 
Sjælland at afholde et såkaldt ”Akut 
sagssamråd”, hvor du har mulighed 
for at få sparring og rådgivning i 
forhold til den videre behandling af 
sagen. 



BARNET BEKRÆFTER UNDER  
AFHØRINGEN DEN ALVORLIGE MISTANKE! 
HVAD GØR VI NU?

LEDELSE
Drøft sagen med din ledelse forud for 
dagen hvor afhøring finder sted og sørg 
for, at have en aftale med vedkommende 
om at stå standby på telefonen, på 
tidspunktet for afhøringen og umiddelbart 
efter, så du kan sikre dig ledelsesmæssig 
opbakning og sparring i forhold til sagens 
videre forløb.

BØRN OG UNGE UDVALGET
Inden dagen for afhøringen bør du 
sammen med din leder tage kontakt til 
formanden for Børn- og Unge udvalget, 
og forberede vedkommende på, at der 
kan være behov for deres tilstedeværelse 

umiddelbart efter afhøringen, såfremt 
der skal handles akut uden forældre-
myndighedsindehaverens samtykke.  
Bed vedkommende om at være klar på tlf. 

ANBRINGELSESSTED
Vær klar med et egnet anbringelsessted 
som er klar på at tage imod et kriseramt 
barn / ung. 

Du må sikre dig at anbringelsesstedet 
bliver godt oplyst om sagen forud for 
afhøringen, og igen umiddelbart efter af-
høringen. Det giver de bedste betingelser 
for anbringelsesstedet til at tage imod et 
barn i krise.



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

BØRNEHUS SJÆLLAND 

HAR UDARBEJDET 

EN FOLDER TIL DIG 

SOM EN HJÆLP TIL AT 

DU KAN KOMME TIL 

VIDEOAFHØRINGEN,  

SÅ GODT FORBEREDT 

SOM DET ER MULIGT.

DOKUMENTER TIL SAGEN
Der kan være behov for at diverse blan-
ketter, sagsfremstilling og samtykke-
erklæring m.v. er gjort klar allerede inden 
du tager til afhøringen. Dette letter proce-
duren for det videre sagsforløb. HUSK på, 
at du måske er langt væk fra kontoret når 
du er i Børnehuset.

POLITIET
Det er vigtigt at have god dialog med  
politiet i sager hvor efterforskningen på-
går. Samarbejdet skal sikre at kom munen 
og politiet arbejder i samme retning og 
modvirke risikoen for at stå i vejen for 
hinanden. 

Er der forhold der kan tages hensyn til for 
at lette politiets efterforskning?



HVEM SKAL TALE MED 
FORÆLDRENE?
Forældrene har krav på at vide hvad der skal ske med 
deres barn.

Sørg for at have klarhed over hvem der skal underrette 
forældrene om kommunens beslutning om foranstaltning.

HVEM ER HOS BARNET?
Efter afhøringen og frem til der er truffet beslutning om 
det videre forløb? Skal der inddrages en tryghedsperson 
fra barnets netværk (lærer, pædagog, el.l.) eller kan 
forvaltningen selv stille op med en person? Det er 
kommunens ansvar at der er nogen ved barnet..

KONTAKT / SAMVÆR
Kontakt og samvær imellem barn og forældre, i tilfælde 
hvor forældrene er mistænkte og efterforskningen pågår.

Skal Børn og Unge udvalget træffe beslutning om brev  
og telefon kontrol samt begrænsning af samvær, evt. 
overvåget samvær, i den periode hvor sagen efter forskes 
og hvor barnet kan føle sig presset af forældrene.



Greve Kommune

SOLRØD KOMMUNE

Troensevej 10. 4700 Næstved. Telefon 5588 3380  
boernehussjaelland@naestved.dk. www.boernehuse.dk/sjaelland

En sag i et Børnehus er et teamsamarbejde 
om at skabe de bedst mulige vilkår for at 
beskytte børn imod  yderligere overgreb, 

samt at koordinere den samlede indsats i 
forbindelse med den kommunale myndig-

heds udarbejdelse af en børnefaglig under-
søgelse efter servicelovens §50.

I forlængelse af en videoafhøring kan det 
være nødvendigt at afholde et akut sags-

samråd, hvor myndighedssagsbehandleren 
kan drøfte oplysninger og viden i sagen, 

med henblik på at beslutte evt. akutte 
foranstaltninger for barnet.

I visse sager udleveres denne folder til  
myndighedssagsbehandlere forud for en  
videoafhøring, som en støtte til hvordan 

man kan være forberedt til at handle i en 
sag, umiddelbart efter afhøring af barnet.

RÅDGIVNING
SPARRING
UDREDNING 
SAMARBEJDE
SAMRÅD


