Åben anonym rådgivning
Alle kan have problemer i familien. Horsens kommunes Åbne anonyme rådgivning er et gratis
tilbud til alle børnefamilier i Horsens med børn mellem 0 og 17 år. Du og din familie kan få op til
tre anonyme, gratis samtaler.
Del din bekymring - bryd tavsheden og tag signalerne alvorligt
Kender du et barn der måske har behov for hjælp?
De fleste børn ser vi glade og trygge, men vi oplever også børn, vi bliver bekymret for. Når man
bliver bekymret for, om et barn mistrives, er udsat for omsorgsvigt eller er udsat for overgreb, har
man pligt til at underrette kommunen. En underretning kan være den lille ting, der gør den store
forskel, så et barn igen kommer til at trives.
Underretning - hvis du er bekymret for er barn
Går du og har en bekymring om, at der er et barn, der ikke har det godt / bliver omsorgsvigtet? Så
kan du henvende dig til Modtagelsen i Familie og Forebyggelse og fortælle om dine bekymringer.
Du kan henvende dig på telefon indenfor almindelig åbningstid eller sende en underretning online
fra Horsens Kommunes hjemmeside.
Hvornår skal jeg underrette kommunen om en bekymring?
Som privatperson har du ikke skærpet underretningspligt. Men hvis du har mistanke om, at et barn
ikke bliver behandlet godt / omsorgsvigtes skal du henvende dig til kommunen. Du kan både
underrette personligt og anonymt. Læs mere på Horsens Kommunes hjemmeside, www.horsens.dk.
Mistanke om overgreb
Børn har forskellige måder at reagere på, når de er udsat for overgreb eller andre former for
omsorgssvigt.
De tegn og signaler børn udviser, når de er udsat for overgreb, kan være identiske med de tegn og
signaler, børn udsat for andre former for omsorgssvigt udviser. Der kan være ændringer i deres
psykiske trivsel, de kan vise fysiske forandringer, eller de kan vise sociale og adfærdsmæssige tegn.
Det kan bl.a. være ved at vise en seksualiseret adfærd, som ikke svarer til deres alder og modenhed.
De kan mistrives generelt, ligesom de kan opleve sociale og følelsesmæssige vanskeligheder.
Generelt gælder det, at hvis et barns adfærd afviger fra, hvad du normalt kan forvente af et barn i
den pågældende alder, så er der grund til at skærpe opmærksomheden på barnet.
Børn, som har oplevet overgreb kan blive indadvendte, stille og isolere sig. De kan også blive
udadvendte, aggressive og styrende.
Reaktionen afhænger af forskellige faktorer: Overgrebets karakter, omfang, barnets alder på
overgrebstidspunktet, barnets relation til krænkeren samt barnets medfødte ressourcer og netværk.
Læs mere på Horsens Kommunes hjemmeside, www.horsens.dk.

