
Handleplan for forebyggelse af seksuelle overgreb i Markusskolens Børnehave

Børnehaven skal danne ramme om et trygt og udviklingsmæssigt miljø for børnene. Vi mener at det 

er vigtigt, at børn har fysisk kontakt med de voksne i børnehaven. Børn har behov for voksne de kan

knytte sig til, dette betyder også at børn har brug at blive trøstet, få knus, sidde på skødet og have 

fysisk kontakt ved tumleleg mm. 

Vi lægger i børnehaven stor vægt på at have både mandlige og kvindelige ansatte, da vi mener at 

hver i sær bidrager med noget særligt som kan være givende for barnet.

Vi mener derfor også at der ikke bør gøres forskel på mænd og kvinder i det daglige pædagogiske 

arbejde med børnene. Alle kan have et barn siddende på skødet, give et knus, skifte en ble, hjælpe 

ved toilet besøg mm.

Vi vil have fokus på adfærd der undrer os og stille spørgsmål. Hvis man fx oplever en kollega ofte 

søger væk med et barn eller en gruppe af børn, eller man selv reagerer på en kollegas fysiske 

kontakt med børnene. Vi mener denne indbyrdes åbenhed er det bedste værn imod overgreb på 

børnene, samt mistænkeliggørelse af en ansat. 

Man skal som voksen altid respektere barnets grænser, og den fysiske omsorg skal altid tage 

udgangspunkt i barnets behov og ikke den voksnes behov.

Eksempler på fysisk berøring som er en nødvendig og vigtig del af hverdagen:

Knus og kram

At sidde på skødet

Få skiftet ble

Hjælp på toilettet

Fysisk kontakt ved leg

Eksempler på fysisk berøring som ikke er okay:

Kys på munden

Berøring på intime steder

At overskride børns grænser – stop omgående, hvis et barn føler ubehag.

Hvis man som medarbejder er utryg ved skiftesituationer og anden fysisk kontakt, så tag en snak 



med dine kollegaer eller din leder. 

Hvis et barn viser ubehag ved en bestemt voksen, så respekter barnets grænser og lad en kollega 

tage over.

Har man en mistanke om, at et barn er udsat for krænkelser, kontakter man omgående sin leder.

Hvis man oplever en forældre henvender sig om en mistanke, er det vigtigt at man tager 

henvendelsen dybt alvorligt og forsikrer forældrene om, at vi i institutionen vil undersøge sagen 

nærmere. Man skal aldrig afvise forældre eller benægte bekymringen. Afbryd samtalen, når du kort 

har hørt om mistanken, og fortæl, at du vil have din leder eller en kollega med i det videre forløb. 

Det sikrer at man altid er to til at lytte.

Kontakt Betina eller Henning.

For psykologisk krisehjælp kontakt PPR 76168850 / 76168870

Hvis vi oplever en mistanke mod en kollega om et seksuelt overgreb på et barn, følger vi 

Esbjerg Kommunes handleplan.


