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BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen
Sagsnr.:
Punkttype
Tema
Sagsbeskrivelse
Administrationens
forslag
Afledte
konsekvenser
Økonomi og
finansiering
Dialog/høring
Bilag
Beslutning Børnog Skoleudvalget
2014-2017 den 2009-2016
Fraværende

Nej
_________________________________________________________
Et enigt udvalg besluttede, at optage punkt vedr. ansøgning om
klassesammenlægning på dagsordenen jf. punkt 5.

Ingen
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2. Meddelelser
Sagsnr.: 16/163
Punkttype
Tema
Sagsbeskrivelse

Bilag
Beslutning Børnog Skoleudvalget
2014-2017 den 2009-2016
Fraværende

Status for planlægning af inspirationstur, læringsmiljøer:
Forvaltningen orienterer om status for planlægning af inspirationstur
Endeligt program, 3 kvartalsmøde
Nej
_________________________________________________________
Udvalget tog meddelelserne til efterretning

Ingen
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3. Evalueringen af beredskabsplan
Sagsnr.: 16/11124
Punkttype
Tema
Sagsbeskrivelse

Orientering.
Børn- og Skoleudvalget orienteres om evaluering af bredskabsplanen
ved overgreb på børn og unge.
Baggrund
Den 1. oktober 2013 trådte overgrebspakken i kraft. Formålet med
overgrebspakken er at forebygge og stoppe vold mod børn og unge.
Beredskabsplanen og implementeringsplanen blev indstillet godkendt
af Børn- og Skoleudvalget på mødet den 30 januar 2014 og af
økonomiudvalgsmødet den 18. februar 2014 og efterfølgende
godkendt på byrådsmødet den 27. februar 2014. Udvalget orienteres
om implementeringen og de foreløbige erfaringer med denne.
Det fremgår af servicelovens §19, stk. 5 at alle kommuner skal have et
skrifteligt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling
af sager om overgreb mod børn.
Den godkendte beredskabsplan ligger tilgængelig på Allerød
Kommunes hjemmeside og er vedhæftet sagen som bilag:
Overgrebspakken bygger på 4 overordnet temaer.
- Børn og unge skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke
om overgreb.
- Alle underretninger, der modtages i kommunen, skal vurderes
inden for 24 timer, og opfølgningen på underretninger skal
styrkes.
- Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt.
- Der skal fokuseres på den forebyggende og tværfaglige
indsats.
Overgrebspakken indeholder en række centrale ændringer og
præciseringer i forhold til tidligere lovgivning på området. Formålet er
at sikre, at der sker en tidligere indsats over for børn og unge, der
udsættes for overgreb. Ankestyrelsen har fulgt overgrebspakken tæt,
og har udarbejdet en rapport, som blev udgivet december 2015.
Rapporten findes på styrelsens hjemmeside:
https://ast.dk/publikationer/ankestyrelsens-undersogelse-af-evalueringaf-overgrebspakken.
Implementering
Allerød Kommune har i implementeringen taget udgangspunkt i de 4
overordnet temaer, og har derudover fokuseret på
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Hurtig vurdering og styrket opfølgning på underretninger
Styrket tværfaglig samarbejde om indsatsen
Øget børneinddragelse via tydeliggjorte krav om samtaler med
barnet eller den unge.

Familieafdelingen i Allerød Kommune har på baggrund af
overgrebspakken organisatorisk etableret en modtagerfunktion, der
håndterer indkomne underretninger. Dette gælder uanset om en
henvendelse angår et barn, der kendes i forvejen eller ej. Som det
fremgår af overgrebspakkens 2. tema, har kommunen pligt til at
reagere på underretningen inden for 24 timer efter, at denne er
modtaget. Postkassen gennemgås hver morgen i forhold til
underretninger. I weekender og på helligdage er der etableret en
vagtordning med en vagttelefon.
Medarbejderne i modtagelsen sikrer en fast procedure i forhold til
børnesamtale, partshøring, samarbejdet med Børnehuset
(fælleskommunalt og forpligtende hus der understøtter håndteringen af
børn og unge der har været udsat for vold eller overgreb eller mistanke
herom) og vurdering af, om der skal ske politianmeldelse af krænker
og planlægning af det videre forløb sammen med familien.
For at understøtte overgrebspakkens intention om tidlig og
forebyggende indsats, er der etableret et projekt med en fremskudt
socialrådgiver i lokalområdet. Projektet udløber den 31. december
2016, og indsatsen vurderes, at have været gavnligt i forhold til den
tidlige tværfaglige og forebyggende indsats. Projektet er indstillet til at
forsætte i 2017 og fremad og indgår i budgetforhandlingerne.
På skoler og i dagtilbud gennemføres der pt. et forløb i samarbejde
med socialstyrelsen, hvor der er sat fokus på forløb omkring poltikker
til forebyggelse og opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn
og unge.
Opgørelse over modtagne underretninger i Familieafdelingen:
Som det fremgår af opgørelsen nedenfor, skete der en markant stigning
i antallet af underretninger fra 2013 til 2014. Det vurderes, at dette
skyldes det øgede fokus på underretninger, som skete på det tidspunkt
samtidig med overgrebspakken og implementeringen af Barnets
Reform.
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Nedenfor ses antallet af modtagne underretninger, som handlede om
vold eller overgreb mod et barn eller en ung. Det har ikke været muligt
at trække data for 2012.

Det understreges, at et fald i antallet af underretninger ikke
nødvendigvis i sig selv er et succeskriterie. Forvaltningen arbejder
således indgående med at kvalificere den tidlige og forebyggende
indsats, lige som struktur og handling i arbejdsgange er i fokus.
Det er Forvaltningens vurdering, at indsatsen omkring fremskudte
rådgivere har givet et løft i relation til den tidlige og forebyggende
indsats. Sparring med medarbejdere ift. den tidlige indsats er af
afgørende betydning, lige som mulighed for tidlig dialog med
forældrene medvirker til at kvalificere indsatsen over for børn og unge.
Der har i alle underretninger omkring vold og overgreb været afholdt
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børnesamtale, der har været foretaget 24 timers vurdering, og der har
været etableret kontakt til Børnehuset.

Administrationens
forslag
Økonomi og
finansiering

Bilag
Beslutning Børnog Skoleudvalget
2014-2017 den 2009-2016
Fraværende

Det er Forvaltningens samlede vurdering, at intentionerne i
overgrebspakken i høj grad er implementeret i Allerød Kommune, og
der er etableret et godt samarbejde med Børnehuset, poltiet og
børneafdelingen på Hillerød og Herlev Hospital.
Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til
efterretning.
- Ikrafttrædelsen af overgrebspakken har været afholdt inde for
den budgetmæssige ramme.
Med baggrund i de overenskomstmæssige regler for weekendog helligdagstillæg har der været en omkostningsstigning på
ca. 80.000,00 årligt i den sociale vagtordning. Honorering af
dette er takseret med overtidsbetaling på 100%.
Beredskabsplan.pdf
_________________________________________________________
Udvalget tog orienteringen til efterretning

Ingen
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4. Valg af madordning i dagtilbud 2017-19
Sagsnr.: 14/17703
Punkttype
Tema

Beslutning.
Ifølge Dagtilbudslovens § 16a skal alle børn i kommunale, selvejende
og udliciterede daginstitutioner og privatinstitutioner efter § 19 have et
sundt frokostmåltid alle hverdage.
Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst en gang om
året give forældre til børn i daginstitutioner mulighed for at fravælge
den obligatoriske madordning jf. Dagtilbudslovens § 16b.

Sagsbeskrivelse

Udvalget anmodes om, at fastsætte rammerne for den madordning,
som forældrene skal tage stilling til i januar 2017.
Valget i forbindelse med den nuværende madordning blev gennemført
i januar 2015. Da den nuværende ordning udløber med udgangen af
juli 2017, skal der gennemføres nyt valg vedrørende madordning
senest i januar 2017. Forud for forældrenes valg har Børn- og
Skoleudvalget mulighed for at fastsætte rammerne for den
madordning, som sættes til afstemning.
I 2010 forbindelse med etableringen af de obligatoriske madordninger
besluttede byrådet, at madordningen i de kommunale daginstitutioner
er 100% forældrefinansieret, og at valget gennemføres med størst
mulig valgfrihed. Det betyder, at hver aldersgruppe (0-2 år og 3-6 år)
samt hvert hus/afdeling i en klyngeinstitution kan træffe deres eget
valg.
Skovbørnehaven i Ravnsholt-institutionen har – efter ansøgning – fået
dispensation for at indgå i den obligatoriske madordning.
I den nuværende madordning med fuld madproduktion, produceres
maden i et af institutionens køkkener. Maden tilberedes dagligt af
uddannet køkkenpersonale i et af institutionens huse/afdelinger.
Institutioner med madordning tildeles et budget, som er baseret på en
tidsnorm pr. barn (0,85 time pr. uge) og en fast kostpris pr. måltid til
indkøb af råvarer (10,8 kr. pr. måltid og 230 måltider pr. år).
I indeværende valgperiode indgår 277 børn i 9 institutionsafdelinger i
den obligatoriske madordning.
Valget skal jf. dagtilbudsloven gennemføres på den måde, at
forældrene skal foretage et aktivt fravalg. Det vil sige, at forældre, som
ikke aktivt afgiver en stemme, indgår i afstemningens resultat som
forældre, der ønsker at have madordningen.
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Der vedlægges et bilag, der udgør orienteringen til forældrene omkring
valgets udformning – herunder at der skal tages aktivt stilling til
fravalg. Forældrebestyrelsen inddrages endvidere i arbejdet med at
informere forældrene om forholdene omkring valg til madordning.
I forbindelse med valg af madordning i den nuværende valgperiode
2015-17 udarbejdede Forvaltningen en analyse af madordningen på
daginstitutionsområdet. Børn- og Skoleudvalget behandlede analysen
på mødet den 25. november 2014.
Analysen pegede på tre modeller:
1. Fuld madproduktion i egen afdeling (den
nuværende madordning). Forældrebetaling
946 kr. pr. md. i 11 mdr.
Modellen dækker alle måltider, som produceres samme dag i
afdelingens eget køkken.
2. Ekstern leverance af delvis produceret
mad. Forældrebetaling ca. 450 kr. pr. md. i
11 mdr.
Modellen dækker ekstern leverance af et delvist tilberedt
frokostmåltid, som leveres i institution 2-3 gange om ugen.
Maden færdiggøres og opvarmes af personalet i institutionen.
Modellen kræver, at opgaven udbydes, og at der indgås
kontrakt med en leverandør.
3. Fælles områdeproduktion.
Forældrebetaling ca. 700 kr. pr. md. i 11
mdr.
Modellen blev i 2014 beskrevet som en forsøgsordning for hhv.
Skovvang og Lynge lokalområde. Frokostmåltidet produceres i
et områdekøkken i hvert lokalområde og udbringes dagligt til
den enkelte institution. Udbringning af maden varetages af en
ekstern leverandør, der sikrer at de hygiejnemæssige forskrifter
overholdes.
Børn- og Skoleudvalget godkendte, at forældrene skulle kunne vælge
mellem model 1 og model 3.
I ingen af de dagtilbud hvor det var muligt, valgte forældrene model 3.
Det er således kun model 1, som har fundet anvendelse. I forbindelse
med valget i 2015 fravalgte alle børnehaveafdelinger og enkelte
vuggestueafdelinger at have en madordning.
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På nuværende tidspunkt er der ikke daginstitutioner, som har
køkkenkapacitet til at varetage madproduktion til alle eller flere
daginstitutioner i et lokalområde og det foreslås derfor, at denne
valgmulighed udgår i forbindelse med det kommende valg.
I et mindre antal institutioner har køkkenet på nuværende tidspunkt
ikke kapacitet til at levere egenproduceret mad, hvis både
vuggestueafdelingen og børnehaveafdelingen melder sig til
madordningen. Her vil det i givet fald være nødvendigt, at der
produceres mad fra en nærliggende institution, at køkkenet renoveres
og evt. udbygges. På baggrund af erfaringer fra tidligere forventer
Forvaltningen umiddelbart ikke, at der opstår kapacitetsudfordringer.
På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen:

Administrationens
forslag
Afledte
konsekvenser
Økonomi og
finansiering
Dialog/høring
Bilag
Beslutning Børnog Skoleudvalget
2014-2017 den 2009-2016
Fraværende

A at det kommende valg af madordning i januar 2016 sætter en
madordning med fuld egenproduktion i egen daginstitution på valg
B at valg foregår på samme vilkår som hidtil, forældrebestyrelsen
vil blive inddraget som aktiv samarbejdspartner.
Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag A og B.
Såfremt forældrene i en institution med madordning fravælger
madordningen for den kommende periode, skal køkkenpersonalet
opsiges med de gældende fratrædelsesvilkår.
Den månedlige forældrebetaling (11 mdr.’s betaling) for madordning
med fuld egenproduktion er 946 kr. i 2016
Daginstitutionernes forældrebestyrelser inddrages i afvikling af valget
af madordning for den kommende periode.
Bilag 1. Valg til madordning i dagtilbud 2017-2019.dot
_________________________________________________________
Udvalget godkendte forslag A og B

Ingen
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5. Ansøgning om klassesammenlægning, Lillevang Skole
Sagsnr.: 16/11709
Punkttype
Tema
Sagsbeskrivelse

Beslutning
Udvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning om
klassesammenlægning i indskolingen på Lillevang Skole
Efter gældende praksis gennemføres der ikke klassesammenlægninger
i indskolingen i Allerød Kommune.
Skoleleder og formand for skolebestyrelsen på Lillevang Skole har
sendt en ansøgning om godkendelse til at gennemføre en
sammenlægning på 3. årgang, således at denne bliver to-sporet i
indeværende skoleår og fremad. Det fremgår endvidere, at forældrene
til eleverne på 3. årgang bakker op om, at der gennemføres en
sammenlægning i efteråret 2016.
Af ansøgningen fremgår det, at 12 elever fra årgangen er skiftet til
privatskolen, og at det giver en aktuel økonomisk udfordring.
Der er pt. indskrevet 57 elever på 3. årgang og med tre spor, betyder
det, at den gennemsnitlige klassestørrelse er 19 elever pr. klasse.
Såfremt ansøgningen om klassesammenlægning godkendes vil den
gennemsnitlige klassestørrelse være 28,5 elev pr. klasse.
Af Folkeskolelovens § 28, stk. 1 fremgår det at:
Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets
begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige
tilfælde tillade et højere elevalt i grundskolens klasser, dog ikke over
30.
Forvaltningen gør opmærksom på, at skolen på den baggrund kan være
nødt til at søge om dispensation i fald elevtallet er uændret og dermed
overstiger 28 elever i den ene af de to klasser ved næste skoleårs
begyndelse. Tilkomne elever til distriktet kan indskrives til afdeling
Skovvang, hvor der pt. er plads til flere elever før klasseloftet på 28
nås.
Henvendelsen er vedlagt som bilag.
På baggrund af henvendelsen foreslår Forvaltningen, at udvalget
drøfter ansøgningen og træffer beslutning om et af nedenstående to
forslag:
A) At udvalget godkender ansøgning fra Lillevang vedrørende den
konkrete sammenlægning
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Bilag
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2014-2017 den 2009-2016
Fraværende
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B) At udvalget afslår ansøgningen
Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag A
Ansøgning om klassesammenlægning på 3. årgang på Lillevang Skole,
afd.pdf
_________________________________________________________
Udvalget godkendte forslaget.

Ingen
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Bilag: 3.1. Beredskabsplan.pdf
Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017
Mødedato: 20. september 2016 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 67185/16

ALLERØD KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN
VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

Allerød Kommune
Forvaltningen - Familier
Beredskabsplan

Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes
skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om
overgreb mod børn og unge håndteres.

Indholdsfortegnelse:
1. Introduktion ..................................................................................... 3
• Baggrunden for denne pjece om overgreb
• Overgreb kan handle om
• Hvad forstås ved et overgreb
2. Mistanke .......................................................................................... 4
• Mistanke om vold og seksuelle overgreb
• Drøft din tvivl
• Tegn på mistrivsel
3. Handlinger ....................................................................................... 6
• Hvad skal du være særlig opmærksom på i akutte situationer
• Overgreb, der foregår i familien eller det private netværk
• Overgreb i institution, skole eller forening
• Viden om mistanke om børn, der begår overgreb mod børn
• Når et barn køres på hospital
• Den tværfaglige koordinationsgruppe
4. Hvad siger loven?......................................................................... 10
• Handlepligt og handlemuligheder
• Tavshedspligt
• Notatpligt
• Hvis der ikke er enighed om, hvorvidt der er et overgreb
5. Vigtige adresser og telefonnumre: ............................................. 11
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1. Introduktion
Baggrunden for denne pjece om overgreb
Denne pjece vejleder omkring, hvordan man handler i Allerød kommuner,
når man får kendskab eller mistanke om, at et barn eller en ung udsættes
for overgreb.
Ved alle former for overgreb mod børn er det vigtigt, at der handles tidligt og
relevant. Alle handlinger skal foretages ud fra, hvad der tjener barnets tarv.
Når et barn har været udsat for et overgreb enten i hjemmet, i institutionen
eller af et andet barn er det vigtigt med et tæt og velkoordineret samarbejde.
Det er forældrene, institutionerne og skolerne, der har den tætte daglige
kontakt med børnene og som derfor først forventes at reagere på tegn på
mistrivsel hos børn. Er der mistanke om vold eller overgreb kræver det et
tæt og professionelt samarbejde imellem de involverede parter.

Overgreb kan handle om:
•
•
•

Overgreb, der foregår i familien eller det private netværk
Overgreb foretaget af medarbejder, leder eller frivillig
Overgreb foretaget af et andet barn.

Hvad forstås ved et overgreb?
Overgreb defineres som fysisk, psykisk vold eller seksuelt overgreb mod
børn under 18 år.
Vold er en handling eller trussel, der – uanset hensigten - skader en anden
persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen. Vold
kan være en bevidst handling eller handling som sker i affekt.
Vold er en ødelæggende adfærd, som et barn udsættes for af forældre,
andre omsorgsgivere eller ukendte personer, herunder andre børn og unge.
Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås
mod barnet.
Fysisk vold er at blive udsat for kropslig smerte ved slag, spark,
brændemærkning, skoldning, kvælertag eller anden form for straf, hvor
barnet rammes direkte på kroppen.
Det kan også være voldsom rystelse af spædbørn, som kan medføre
hjerneskader. Omskæring af piger er også fysisk vold.
Psykisk vold kan være følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive
forladt, trusler om straf og indespærring. Det er også psykisk vold at
overvære eller vokse op med vold over for sine nære omsorgspersoner,
som f.eks. at far slår mor.
Psykisk vold kan også være omfattende omsorgssvigt, hvor barnets
grundlæggende behov ikke tilgodeses.
Seksuelt overgreb er seksuelle aktiviteter, som barnet inddrages i, og som
det ikke kan forstå rækkevidden af og udviklingsmæssigt ikke er parat til.
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Det er en seksuel handling, som krænker barnets integritet, og hvor den
krænkende part udnytter barnets afhængighed og tillid.
Det er også en seksuel handling som foregår på en voksnes eller det andet
barns betingelser.
Seksuelle overgreb involverer ofte både fysisk og psykisk vold.

2. Mistanke
Mistanke om vold og seksuelle overgreb
Ved mistanke om vold, skal barnet køres til Center for socialpædiatri på
Herlev Hospital og ved mistanke om seksuelle overgreb skal barnet køres til
Center for seksuelle overgreb på Rigshospitalet med henblik på evt.
undersøgelse og behandling.
Lederen træffer i samråd med familieafdelingen en beslutning om, hvem der
kører med barnet. Lederen underretter til Familieafdelingen.
Det er vigtigt, at forældrene hurtigt får besked, med mindre det er til skade
for barnet eller sagens opklaring ex. hvis der er mistanke eller viden om, at
det er forældre eller familiens private relationer, som har krænket barnet.
Drøft din tvivl
Er du i tvivl om, at der kan være tegn på overgreb, skal du drøfte det min
din leder. I kan også drøfte tvivlen med faglig leder eller medarbejder i
familieafdelingens modtagerenhed.
Tegn på mistrivsel
Vær opmærksom på, at ikke al vold kan ses. Fysisk og seksuel vold kan
efterlade synlige mærker; men ofte er mærkerne skjult under tøjet.
Psykisk vold efterlader ikke mærker, men den psykiske vold kan være
meget skadelig for barnets psykiske og mentale udvikling.

Følgende er tegn på mistrivsel og kan være tegn på fysisk, psykisk og
seksuel vold:
Mange af de tegn børn og unge viser, kan have forskellige årsager. Der er
ingen sikre tegn, der klart viser, at børn har været udsat for overgreb. Derfor
er tegnene ikke en afkrydsningsliste, da barnet kan udvise alt – fra ingen til
mange symptomer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Påfaldende seksualiseret eller voldelig adfærd
Pludselig ændret adfærd
Påfaldende påklædning og kropsattitude
Påfaldende angstsymptomer og utryghed
Pludselig eller påfaldende modvilje mod at være sammen med en
bestemt person
Fysiske tegn, f.eks. blå mærker og brændemærker samt rifter, sår,
udflåd, blødninger og klamydia
Søvnforstyrrelser
Spiseforstyrrelser
Ufrivillig vandladning og/eller afføring
Psykosomatiske klager
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•
•
•
•
•
•
•
•

Udadreagerende adfærd med aggressivitet eller indadvendt adfærd
med tilbagetrækning
Koncentrationsbesvær
Lavt selvværd
Angst, opgivenhed, depression
Selvdestruktiv adfærd / cutting
Regredierende adfærd
Vedholdende tavshed
Overtilpasset

Vold og seksuelle overgreb kan forekomme i alle familier og samfundslag;
men følgende særlige faktorer øger risikoen for overgreb:
•
•
•
•
•
•
•

Opvækst under ustabile familieforhold og manglende omsorg
Forældre med misbrugsproblemer og psykisk sygdom
Vold i hjemmet
Mange skoleskift
Belastende oplevelser i familien (sygdom/død)
Børn med handicap
Børn i risiko for anbringelse
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3. Handlinger
Hvad skal du være særlig opmærksom på i akutte situationer?
Uanset om der er tale om overgreb i form af fysisk eller psykisk vold eller
seksuelle overgreb, skal du først sørge for at vurdere barnets
sikkerhedsbehov og sparre med Familieafdelingen omkring, hvordan
barnets beskyttelse sikres, og for at sikre eventuelt bevismateriale til
politimæssig efterforskning.

Overgreb, der foregår i familien eller det private netværk.
Disse overgreb håndteres af Familieafdelingen.
Hvis et barn har været udsat for overgreb eller der er mistanke herom, skal
du straks rette henvendelse til din leder.
Hvad er medarbejderens opgaver?
• Drøft og afklar evt. din viden eller mistanke med en kollega, som
også kender barnet.
• Gå til din nærmeste leder og orienter om, hvad du har set, hørt og
gjort i den konkrete situation.
• Nedskriv hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund
for din viden eller mistanke – undlad tolkninger.
• Hvis du har fået din viden eller mistanke af en pårørende eller
anden person, nedskriv da vedkommendes beskrivelse så konkret
som muligt og undlad tolkninger.
• Vis i den efterfølgende periode interesse og omsorg for barnet, og
tal ikke om din mistanke med nogen, der ikke er involveret i sagen.
Hvad er lederens opgaver?
Lederen skal herefter tage kontakt til Familieafdelingens modtagerenhed
eller døgnvagten udenfor åbningstid. Der træffes aftale om, hvordan barnets
forældre involveres og hvorvidt barnet skal ledsages til omgående
undersøgelse på skadestuen/Børnehuset. Det videre forløb koordineres af
Familieafdelingen. Se telefonliste bagest i pjecen.
Det er Allerød kommunes holdning, at enhver mistanke skal tages alvorligt,
også selv om du er i tvivl om overgrebet har fundet sted. Ved enhver
mistanke har du pligt til at underrette familieafdelingen om din mistanke.
Der skal altid laves en skriftlig underretning, hvor der redegøres for
situationen og forløbet omkring den. Underretningspligten er en personlig
pligt, så du har pligt til at henvende dig til familieafdelingen, hvis din leder
ikke tager hånd om dette.

Overgreb i dagtilbud, skole eller forening.
Hvis en medarbejder eller frivillig i institution, skole eller forening får
mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, begået af en
medarbejder eller frivillig, skal medarbejderen straks rette henvendelse til
dagtilbuds, skolens eller foreningens leder.
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Hvad er medarbejderens opgave?
• Drøft og afklar evt. din viden eller mistanke med din leder, som
også kender barnet eller begge børn.
• Orienter om, hvad du har set, hørt og gjort i den konkrete situation.
• Nedskriv hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund
for din viden eller mistanke – undlad tolkninger.
• Hvis du har fået din viden eller mistanke af en pårørende eller
anden person, nedskriv da vedkommendes beskrivelse så konkret
som muligt og undlad tolkninger.
• Vis i den efterfølgende periode interesse og omsorg for
barnet/børnene, og tal ikke om din mistanke med nogen, der ikke er
involveret i sagen.
Hvis du har mistanke om, at et overgreb er begået af en leder skal du
tage kontakt til områdets forvaltningschef. Det videre forløb koordineres
imellem forvaltningschef, personalechefen og Familieafdelingen. Se
telefonliste bagerst i pjece.

Hvad er lederens opgaver?
Ved viden eller mistanke om seksuelt overgreb og vold begået af en ansat i
en institution, en skole eller et anbringelsessted skal lederen foretage en
øjeblikkelig orientering til nærmeste chef i forvaltningen, aftale
politianmeldelse og fremsende en underretning om barnet/børnene til
Familieafdelingen. Herefter overdrages det videre forløb til nævnte koordineringsgruppe, som foretager de videre skridt i samarbejde med lederen af
skolen, dagtilbuddet eller foreningen.

Viden og mistanke om børn, der begår overgreb mod børn.
Børn kan også begå vold og seksuelle overgreb mod andre børn. Disse
forhold er ikke strafbare, så længe begge børn er under 14 år; men det kan
have samme alvorlige karakter og konsekvenser for det barn, der udsættes
herfor. Samtidig er der også grund til at antage, at det barn, der udfører
denne handling, er et barn i problemer. Begge børn kan have brug for
særlig støtte.
Seksuel nysgerrighed og seksuelle lege er en del af børns normale
udvikling, og det skal der være rum for. Det handler derfor om at vurderer
om der er tale om normal eller bekymrende (seksuel og voldelig) adfærd
hos et barn. (Se evt. Januscenterets bekymringsbarometer).
Hvad er medarbejderens opgaver?
•

•
•
•
•

Har du overrasket børnene i situationen, spørg dem da på en
neutral måde om, hvad det er, de laver/leger, og hvor de kender
denne leg fra? Lyt til børnene og undgå at »afhøre« dem.
Drøft og afklar evt. din viden eller mistanke med en kollega, som
også kender barnet eller begge børn.
Gå til din nærmeste leder og orienter om, hvad du har set, hørt og
gjort i den konkrete situation.
Nedskriv hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund
for din viden eller mistanke – undlad tolkninger.
Hvis du har fået din viden eller mistanke af en pårørende eller
anden person, nedskriv da vedkommendes beskrivelse så konkret
som muligt og undlad tolkninger.
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•

Vis i den efterfølgende periode interesse og omsorg for begge børn,
og tal ikke om din mistanke med nogen, der ikke er involveret i
sagen.

Hvad er lederens opgaver?
•
•

•

•

•
•

Vurder oplysningerne fra medarbejderen, herunder om det mere er
eksperimenterende leg end overgreb.
Hvis du er i tvivl om ovenstående, kan du kontakte Familieafdelingens modtagerenhed og i anonymiseret form bede om hjælp
til en nærmere vurdering af oplysningerne.
Hvis det er afklaret, at det drejer sig om en voldelig eller seksuel
handling, skal du, eventuelt sammen med medarbejderen, allerede
samme dag foretage en underretning på hver af de involverede
børn, og orientere børnenes forældre om hændelsen.
Ved samtalen med forældrene skal du orientere om, at der er
indsendt en underretning til Familieafdelingen på hvert af børnene,
så de begge kan få en relevant hjælp og støtte.
Støt din medarbejder i at kunne rumme den tid, der går, mens den
nærmere udredning foregår i Familieafdelingen.
Sørg for at have fokus på omsorgen for det udsatte barn

Hvad gør familieafdelingen?
•

Håndteringen af denne type overgreb foregår ligesom ved
overgreb i familien eller det private netværk. Familieafdelingen
tager stilling til evt. politianmeldelse og foretager denne, hvis det
skønnes relevant.

Når et barn køres på hospital
Når et barn skal køres på hospitalet, skal lederen tage kontakt til
Familieafdelingen og i samråd aftales de næste skridt. Lederen skal
desuden informere egen nærmeste forvaltningschef:
•
•

Underret Familieafdelingens modtagerenhed om situationen og at
barnet er kørt på hospitalet
Orienter om, hvorvidt forældrene er orienteret.

Udenfor åbningstid kontaktes døgnvagten.
Familieafdelingen afgør herefter:
• om en socialrådgiver møder på akutmodtagelsen. Dette vil altid
ske i sager, hvor forældrene ikke er orienteret.
• det videre sagsforløb.
Den tværfaglige koordinationsgruppe
•

Hvis der er mistanke om overgreb begået af en medarbejder eller
frivillig i et dagtilbud, på en skole eller i en forening træder de
involverede forvaltningschefer sammen i en tværfaglig
koordinationsgruppe. Koordinationsgruppen består af fagchefen for
området, personalechefen og familiechefen, samt efter behov
pressechefen.
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•

Formålet med koordinationsgruppen er at sikre, at barnets tarv,
personale gruppen, forældregruppe og børnegruppe varetages,
herunder at hindre rygtedannelse og offentlig lynchstemning.
Koordinationsgruppen orienterer og inddrager de involverede
parter i fornøden omfang.

Koordinationsgruppen tager stilling til og har ansvaret for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

planlægning af det videre forløb
eventuel anmeldelse til politiet
den indledende støtte til barnet
orientering af de berørte forældre/forældregrupper og tilbud om
støtte
eventuelle handlinger i forhold til den mistænkte (suspension,
tjenestefrihed, personlig støtte med videre)
eventuelle handlinger i forhold til ansatte/ledere (støtte til
personalegruppen/individuel støtte)
løbende orientering til direktionen om sagsforløbet
eventuelle undersøgelser i dagtilbud/skoler og forening
eventuel pressehåndtering.

Når den tværfaglige koordinationsgruppe modtager en henvendelse om
en mistanke om et overgreb på et barn, indkaldes til møde umiddelbart
efter. Indledningsvis tages en vurdering af om oplysninger er af en
sådan karakter, at der foretages et videre sagsforløb.
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4. Hvad siger loven?
Handlepligt og handlemuligheder
Alle borgere, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt,
nedværdigende behandling eller forhold, der bringer barnets sundhed eller
udvikling i fare, har pligt til at underrette myndighederne i form af Politi og
Kommune.
Skærpet underretningspligt
Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt 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 ung under 18 år kan have behov for særlig støtte
2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte
på grund af de vordende forældres forhold,
3) at et barn eller en 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
4) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

Forskellige handlemuligheder
Viden om vold og seksuelle overgreb mod børn kan inddeles i følgende tre
niveauer.
Bekymring er en diffus oplevelse af, at der er tegn og signaler på mistrivsel
hos et barn eller i barnets familie. Bekymringen bør i første omgang føre til
skærpet observation af barnet. Hvis der under observationen opstår
mistanke om fysisk, psykisk eller seksuel vold, behandles sagen efter de to
følgende niveauer.
Mistanke kan opstå på baggrund af nærmere observation af barnet,
barnets egne udsagn om hændelser, der har fundet sted, udsagn fra andre
eller oplysninger fremkommet på anden måde. Dette skal undersøges
nærmere.
Konkret viden handler om de situationer, hvor der er viden om, at et barn
har været udsat for et overgreb. Denne viden kan komme i form af udsagn
fra barnet selv, udsagn fra vidner eller tilståelse fra krænker selv.
Enhver bekymring, mistanke eller viden om, at et barn mistrives eller
udsættes for overgreb, skal altid tages alvorligt. Dette skal der handles på!
Hvis der ikke er enighed om, hvorvidt der er et overgreb
Underretningspligten er en personlig pligt. Hvis du som medarbejder
oplever, at din leder ikke videregiver relevante informationer, skal du selv
kontakte Familieafdelingen.
Tavshedspligt
Du må ikke videregive personfølsomme oplysninger til presse eller andre,
herunder kollegaer, som ikke er involveret i sagen.
Din underretningspligt kommer før din tavshedspligt, du skal altid drøfte din
mistanke med din leder.
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Notatpligt
Lederen har ansvar for, at der føres notat over hele forløbet. I notatet
beskrives faktuelle observationer, begrundelser for mistanken og
iværksættelse af tiltag.

5. Vigtige adresser og telefonnumre:
Allerød Kommune
Familieafdelingens Modtagerenhed: 48 10 01 00
Familieafdelingens døgnvagt: 20 53 77 52
Koordinator af modtagerenheden: 48 10 02 50 / 29 16 39 30
Familiechefen: 48 10 02 27 / 25 38 82 41
Skolechefen: 48 10 03 41
Dagtilbudschefen: 48 10 03 67 / 42 24 91 35
Andre
Nordsjællands politi: 112
Herlev hospital / Center for socialpædiatri: 38 68 21 76
Rigshospitalet / Center for seksuelle overgreb: 35 45 17 91
Tolkeformidling: Ved den mindste tvivl om, hvorvidt der er sprogproblemer,
der hæmmer samtalen og forståelsen skal der anvendes en tolk.
SISO´s telefonrådgivning til fagpersoner og pårørende: 20 77 11 20
SISO tilbyder anonym telefonrådgivning til alle faggrupper, der arbejder
med børn og unge, hvor der er bekymring, mistanke eller viden om, at et
barn bliver udsat for vold og seksuelle overgren. Telefonen henvender sig
også til pårørende, forældre, børn og unge.
Januscentret, Vesterbrogade 35 A,
tlf. 33 69 03 69, www.januscentret.dk
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Bilag: 4.1. Bilag 1. Valg til madordning i dagtilbud 2017-2019.dot
Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017
Mødedato: 20. september 2016 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 65546/16

Allerød Kommune

Kære Forældre i Allerød Kommunes dagtilbud

Information om valg af madordning i dagtilbud
Ifølge dagtilbudsloven skal alle børn i kommunale daginstitutioner have et
sundt frokostmåltid alle hverdage.
Endvidere fremgår det af dagtilbudsloven, at Kommunalbestyrelsen mindst
hvert andet år og højst én gang om året give mulighed for fravalg af et
sundt frokostmåltid i dagtilbuddet.
Den nuværende madordning består af fuld egenproduktion i hver
institutionsafdeling og den nuværende ordning ophører med udgangen af
juli 2017, hvorfor der her i slutningen af 2016 skal gennemføres et ny valg
om madordning i Allerød kommune
Byrådet godkendte på sit møde den dato indsættes, at den nuværende
madordning skal fortsætter, samt at prisen for Allerød Kommunes
madordning er på X kr. /md. i 2017
Ovenstående indebærer, at der kan stemmes om følgende muligheder:
A. JA
Dit barn får mad i sin daginstitution
B. NEJ Dit barn medbringer selv madpakke hver dag
Madordningen omfatter alle måltider i løbet af dagen.
Der foretages valg af madordning for hver aldersgruppe (0-2 år og 3-6 år)
og for hvert hus i daginstitutionen.
Beslutning om fravalg sker ved simpelt flertal pr. hus og pr. aldersgruppe.i
Jeg skal gøre opmærksom på, at der er tale om et aktivt fravalg. Det vil
sige, at forældre, som ikke aktivt afgiver en stemme, indgår i
afstemningens resultat som forældre, der ønsker at have madordningen.
Hvis jeres bestyrelse på baggrund af jeres stemmeafgivelse vælger at
fravælge kommunens tilbud om en sund madordning for børnene i
daginstitutionen, kan bestyrelsen i stedet etablere en forældrearrangeret
frokostordning.

Dato: x 2016

Loven foreskriver, at valget foretages blandt de forældre, som har børn i
institutionen på afstemningstidspunktet.
Du kan således afgive 1 stemme pr. barn, hvilket betyder, at du skal
stemme ligeså mange gange, som du har børn i daginstitution.
Der gennemføres en elektronisk afstemning og dette sker ved at teknisk
forklaring indsættes.
Det vil være muligt på følgende to tidspunkter datoer indsættes fra kl.
15.00 – 18.00 at møde op på STED indsættes og få hjælp til at gennemføre
den elektroniske afstemning.
Du skal have afgivet din stemme senest den dato indsættes.

Venlig hilsen

Skole og Dagtilbudschef
Allerød Kommune

i

Ravnsholt Børnehus er ét hus.
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Bilag: 5.1. Ansøgning om klassesammenlægning på 3. årgang på Lillevang Skole,
afd.pdf
Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017
Mødedato: 20. september 2016 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 68797/16

LILLEVANG SKOLE
Poppelvej 1a
3450 Allerød
E-mail: lillevangskole@alleroed.dk
Afd. Lillerød Skole tlf. 48172061
Afd. Skovvangskolen tlf. 48133200

Til Børne- Skoleudvalget, Allerød Kommune
Fra Lillevang Skole, skolebestyrelsen
16. september 2016
Vedr. anmodning til Børne- Skoleudvalget om klassesammenlægning på 3. årgang
Lillevang Skole, afdeling Lillerød.
Der er pt 57 elever på 3. årgang, Lillevang Skole afdeling Lillerød. Der er flyttet 12 elever til
privatskolen fra årgangen, hvilket er det klart største tal på en enkelt årgang på Lillevang Skole.
Da skolen bliver trukket økonomisk fra 1/8 for de elever skolen mister, så har skolen en udfordring
med at få økonomien til at hænge sammen. Skolen bliver i år trukket ca. 10.000 kr. pr elev og
skolen får et mindre budget i 2017 på ca. 20.000 kr. pr elev. i kommende finansår. Den samlede
budgetreduktion bliver således ca. 600.000 kr. i år og minimum 1.350.000 kr. næste år.
På den baggrund har vi som skole måtte agere og lave kapacitetstilpasninger, så vi undgår et
større merforbrug. Vi anmoder derfor om at lave en klassesammenlægning på 3. årgang afdeling
Lillerød, så denne fremadrettet bliver to-sporet og ikke tre-sporet.
Da der foreligger en politisk beslutning om, at der ikke må klassesammenlægges i indskolingen, så
anmoder vi som skolebestyrelse om, at vi må sammenlægge klasserne i løbet af efteråret 2016.
Der er afholdt forældremøde på årgangen, hvor problematikken blev tilvejebragt herunder den
problematik, at frafaldet på årgangen er fordelt meget skævt i de enkelte klasser. Det blev
ligeledes forelagt, at klasserne uanset vil blive lagt sammen 1/8 2017 når eleverne skal starte i 4.
klasse.
På ovenstående forældremøde var der opbakning til, at klassesammenlægningen skete i løbet af
efteråret 2016, og det blev aftalt at skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen skulle
forfatte en anmodning til Børne- Skoleudvalget (BSU). Denne anmodning skulle forinden
fremsendes til forældregruppen på 3. årgang, afdeling Lillerød.
Vurderingen på baggrund af forældremødet og på baggrund af de efterfølgende henvendelser fra
forældregruppen er, at der er en bred forældreopbakning til sammenlægningen. En stor del af
denne opbakning kommer ikke mindst på grund af det personale der er omkring eleverne. De har
formået at skabe tryghed i børnegruppen.
De indkomne forældrereaktioner på nærværende skrivelse er vedlagt som bilag.
De bedste hilsner
Lau Gottschalk Nygaard, skolebestyrelsesformand og
Mads Ingvardsen, skoleleder, Lillevang Skole.

