Politik om forebyggelse og tidlig opsporing
af vold og seksuelle overgreb.
I Boeslunde Børnehus er vores mål, at børnene skal udvikle sig til hele mennesker både fysisk og psykisk. Dette indebærer, at de får et positivt forhold til
deres kropslige udvikling og deres kønsidentitet.
Vi vil støtte børnene i, at det er naturligt at interessere sig for krop, køn og
seksualitet, ligesom vi arbejder med at lære børn at vise respekt for egne og
andres grænser.
I vores pædagogiske arbejde med forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, er det vigtigt, at vi har et arbejdsmiljø, hvor vi kan tale åbent med hinanden om tvivl, overvejelser og mistanke.
Der er løbende drøftelse og dialog omkring dette i personalegruppen, samt
med tværfaglige samarbejdspartnere; socialrådgiver, psykolog.
Vi sikre personalets kompetencer på området fastholdes via temadage/kurser.
Endvidere sættes politikker på dagsordenen ved behov, eller på personalemøder en gang årligt.

W HO ´s de finition af se k sualite t
Se k sualitet er e n integreret del af ethvert m enneskes personlighed. De n e r e t basalt be hov, og e t as pekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre
aspe k te t af live t.
Se k sualitet er ikke synonymt m ed samleje. Det handle r ik k e om , hvorvidt vi har
orgasme e ller e j, og endelig er det ikke summen af vore s e rotisk e liv. De tte k an
være e n de l af vore s af vore s se k sualite t, m e n de t be høve r ik k e være de t.
Se k sualite t e r så m e ge t m e re .
De t e r, hvad der driver os til at søge kærlighed, varme og intimitet. Den bliver udtryk t i de n m åde, vi føler, bevæger os på, rører ve d og blive r rørt ve d. De t e r lige så m eget dette at være sensuel, som at være sek sue l. Se k sualite t har indflyde lse på vore tanker, følelser, handlinger og samhandlinger og derve d på vor mentale og fysisk e he lse .
O g da helse er e n fundamental menneskeret, så må også se k sue l he lse være e n
basal m e nne sk e re t.
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Hvad er almindelig barneseksualitet:
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0-3 år
Unde rsøge sig se lv
Ere k tion
R øre ve d k ønsde le
Kigge på/ røre ve d andre s k roppe
Ke nde r ik k e til blufærdighe d

3-7 år
R øre ve d k ønsde le /onane re
Unde rsøge hinande n og vise sig fre m for hinande n
Blive r tiltagende be vidste om , at num se le ge e r privat
Le ge rollelege med seksuelle elementer m jævnaldre nde
Har pe rioder hvor al snak om prut og lort e r spænde nde

7-12 år
Kysse /pille le ge m e d de nærm e ste ve nne r
Pludse lig blufærdighe d
Kære ste lage kan være en måde at undersøge kønsidentite t og nye gruppe ringe r
Blive r tiltagende nysgerrig ift. sex og unde rsøge r porno
på ne tte t

W HO ´s de finition af se k sue lle ove rgre b:
-
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De n vok sne udnytte r barne ts tillid .

- De t se k sue lle ove rgre b k rænk e r barne ts inte grite t.
- De t e r e n handling, som barnet ikke k an forstå e ller m isforstår, og som barne t ik k e e r
m ode nt til at sam tyk k e til.
- De t se ksuelle overgreb er e t udtryk for den voksnes behov og på de n vok sne s
be tingelser, e ller e t udtryk for børn og unge der udsætter børn og unge for se k sue l grænse ove rsk ride nde adfærd.
- De t e r e n handling, som overskrider samfundets lovgivning og den alm inde lige
m oral.

Pædagogens rolle:
Forebyggende:
Vi giver børnene masser af krammere og berøring.
Vi lærer børn at acceptere nærvær og fysisk berøring/kontakt; holde i
hånd/massagelege
Børnene kan sidde på skødet af medarbejdere.
Medarbejdere kysser ikke børnene i ansigtet.
I Boeslunde børnehus trøster vi børn, når de har behov for trøst.
Hvis barnet siger: ”Jeg elsker dig” til en af os, siger vi: ”Tak, jeg kan også
godt lide dig”
Børn har som minimum trusser på, også ved vandleg.
Børn, der onanerer, bliver stoppet på en afdæmpet måde, så barnet ikke føler
sig skældt ud eller udstillet.
Vi hjælper børn med at sige fra overfor oplevelse, som er omgivet af ulyst.
Orienterer forældre om deres barns seksuelle lege og udforskning.
Vi er opmærksomme på om barnet fortæller hændelser, ord eller handlinger
omkring vold.

Opsporende:
Vi prioriterer opgaven omkring at samtale med børn(ALLE børn)
Vi er opmærksomme på, om barnet ændre adfærd.
Vi spørger ind(roligt) til numselege for at få den oplevede historie genfortalt af
barnet.
Vi er opmærksomme på, om barnet fortæller om grænseoverskridende hændelser/ord eller begreber, der ikke er naturligt for barneseksualiteten.
Vi er opmærksomme på synlige tegn/mærker på overgreb.
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W HO ´s de finition af vold.
Vold e r e n handling eller trussel, der – uanset formål – er e gnet til e ller k rænker e n ande n
pe rsons integritet, e ller som skræmmer, smerte r eller skader personen – uanse t om pe rsone n er e t barn e ller e n voksen. Volden kan have samme e ffekt på andre pe rsone r, de r
ove rvære r e ller overhøre r handlingen. Volden kan både være en bevidst handling e lle r e n
handling, de r se r i affe k t.
Handlinge n ove rsk ride r e ndvide re sam funde t love og norm e r.
Uanset type af vold, der begås mod e t barn, så e r der tale om, at barnet udsætte s for e n
adfærd fra forældre e ller andre omsorgsgivere, som e r ødelægge nde for, e lle r forhindre
udvik linge n af e t positivt se lvbille de hos barne t.
Enhve r form for vold bringe r barne ts udvik ling og sundhe d i fare .
Vold e r e t udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barne t.

Ved mistanke om overgreb følges
Slagelse kommunes procedure

Kilde:
Materiale fra SISO
Inspiration fra 0 -14 år Tema 4/2015
Bilag: Mulige tegn og reaktioner SISO

Boeslunde maj 2017

Sociale og adfærdsmæssige tegn – småbørn
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Ændring i adfærd
Seksualiseret adfærd
Overdreven/tvangspræget onani
Usædvanlig interesse i og viden om seksualitet ud over alders - og udviklingsmæssigt niveau
Koncentrationsvanskeligheder
Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustreres
Regredierende adfærd, babysprog
Udadreagerende, aggressiv adfærd, sparke, slå, bide
Hyperaktivitet
Følelse af frustration og vrede
Frygt for og modvilje mod bestemte personer eller steder
umotiveret gråd
Koncentrationsvanskeligheder ift. leg og samvær med andre
Tavshed
Påførelse af selvforskyldt smerte, banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop eller billeder

Hvilke tegn og signaler skal du være opmærksom på?

for voksne

