
ACTIONCARD 
MYNDIGHEDSRÅDGIVER

BØRN UNDER 18 ÅR
Følgende er anvisninger til myndigheds råd gi vere,  
som er i kontakt med borgere, hvor der er be kym
ring for negativ social kontrol og æres re   la  terede 
konflikter. I actioncard skitseres hand le muligheder  
i sager der omhandler børn under 18 år.

Symptomer og signaler særlige for børn under 18 år

Typiske emner  

� Egen krop

� Frihed til at vælge venner

� Fritidsaktiviteter

� Religion

� Påklædning

� Uddannelse

� Partner

  Udtryk for negativ social kontrol

� Omfattende sladder

� Familien overvåger brug af mobil og computer

� Adfærdsbegrænsning f.eks. krav om bestemt 
påklædning eller forbud om at gå 

� andre steder hen end i skole

� Søskende opfordres eller tvinges til at holde 
øje med hinandens adfærd.

� Psykisk pres f.eks. trusler, verbal chikane og 
fysisk vold.

� Følelsesmæssigt pres fra f.eks. forældre, der 
pålægger barnet/den unge skyld, 

� skam og ansvar for familiens ære.

� Ændring i adfærd, humør, påklædning,  
fremmøde, sociale relationer og indlæring.

� Familien isolerer sig og ekskluderer 
barnet/den unge.

  Opmærksomhedspunkter

� Drøft ikke din bekymring med barnets/den 
unges familie eller venner. Familiens kendskab 
til myndighedernes involvering kan eskalere 
situationen.

� Send ikke breve/SMS/mail til barnet/den unge, 
da vedkommende kan være 

� overvåget af familien. 

� Undgå at afholde samtaler i barnets/den unges 
hjem.

� Vær opmærksom på eventuelle andre børn 
i familien.

BØRN



Sparring/kontakter

Du skal som myndighedsrådgiver drøfte din bekymring 
med din nærmeste leder. Husk at myndighedsrådgiver 
har handlepligten.

Sparring/Handling

I samarbejde med nærmeste leder, kan der i forhold 
til sparring og det videre forløb, tages kontakt til 
Familierådgiver Lene Skov, tlf: 20 30 99 33. 

Er der bekymring for barnet/den unges udvikling og 
trivsel, skal I vurdere, om der skal laves en underretning 
jf. SEL §153 (skærpet underretningspligt). 
Underretningen må ikke gennemgås med forældrene.

Hvis der fortsat er bekymring, skal der afholdes en 
børnesamtale. Denne kan ske uden forældrene/værgens 
samtykke i kraft af SEL §50 stk. 3/§155a stk. 2. Ud fra 
børnesamtalen skal det vurderes om der kræves akut 
handling, herunder udfærdigelse af sikkerhedsplan samt 
om der er behov for en børnefaglig undersøgelse.

�

�

Bent Riber,Tlf: 30 34 82 61 

Sarmad Basim Ibrahim Mochilf, Tlf: 29 63 73 67 

Ovenstående vil herefter være ansvarlig for, at der 
foretages sikkerhedsvurdering og sikrer kontakt til 
øvrig politi. Hvis sikkerhedsvurderingen viser behov 
for sikkert ophold, kan der iværksættes akutte, 
foreløbige foranstaltninger efter SEL §52stk. 2. 
Desuden skal en handleplan efter §140 fremgå.

Myndighedsrådgiver har handlepligten.  
Husk at dokumentere/journalisere dine handlinger.

Sikkerhedsplan

Hvis du fortsat er bekymret, kan det være nødvendigt 
at lave en sikkerhedsplan, som er en formaliseret plan, 
som tager højde for forskellige scenarier og farer for 
barnet/den unge, så alle ved hvordan der skal handles.

Der skal være fokus på:

�

�

�

Hvad gør barnet/den unge, hvis tingene pludseligt 
spidser til?

Hvem kan den unge kontakte, hvordan og på alle 
tider af døgnet?

Hvem reagerer og hvordan, hvis den unge fx ikke 
vender tilbage på aftalte tidspunkter?

Ved behov for akut handling, skal du kontakte:

�

�

�

�

Udenfor kommunens åbningstid: 
Politiet på telefon 114.

Hvis risikovurdering viser behov for ophold på en 
sikker institution kontaktes:

Krisecenter: (hovednummer) tlf. 70 20 30 82

RED Safehouse Jylland, på tlf. 55 78 20 10, der 
specifikt er et sikkert og skjult opholdssted for 
yngre kvinder og mænd på flugt fra negativ social 
kontrol og æresrelaterede konflikter. 
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Desuden har EtniskUng lavet en sikkerhedsliste 
målrettet unge, hvilket med fordel kan bruges som 
opmærksomhedspunkter når sikkerhedsplanen skal 
udformes

Handling (akut)

I tilfælde af at borgeren ønsker at flygte fra familien 
og dermed minimere risikoen for at blive opsøgt af 
familiemedlemmer, kan Etnisk Ungs sikkerhedsliste 
være brugbar.

Regionens sikkerhedskonsulenter i Aarhus tilbyder også 
generel sparring og rådgivning i konkrete sager og 
tilbyder at bistå med udarbejdelse af risikovurderinger:

I Silkeborg Kommune har vi to kontaktpersoner hos 
politiet, som kan kontaktes direkte, hvis der brug for 
at inddrage Politiet eller usikkerhed omkring, om der 
er et akut behov:

Team for æresrelaterede konflikter, tlf.: 41 85 40 75 
Sikkerhedskonsulenter  Aarhus 
Bettina Graasbøll:bgra@aarhus.dk, tlf.: 41 87 20 49 
Heidi Breinholt: brhei@aarhus.dk, tlf.: 41 87 26  18
 Mette Bach: mbach@aarhus.dk, tlf: 41 87 44 64
Bugge Lind Petersen: bulip@aarhus.dk, tlf: 23 84 48 24 

Politi

Sikkerhedskonsulenter

mailto:Lene.Skov%40silkeborg.dk?subject=
mailto:bgra@aarhus.dk
https://www.etniskung.dk/_files/2016/160522_etu_sikkerhedsfolder_60x104mm_1korr.pdf
https://www.etniskung.dk/_files/2016/160522_etu_sikkerhedsfolder_60x104mm_1korr.pdf
https://etniskung.dk/_files/Dokumenter/foldere/sikkerhedsliste.pdf



