
SAMVÆRSPOLITIK 
Lær for Livet 

 

Samværspolitikken indeholder Lær for Livets retningslinjer til forebyggelse af overgreb på 

mentorbørnene i programmet. 

 

 

Baggrund  

Lær for Livet ønsker at forebygge og minimere risikoen for overgreb på børn og unge. Selvom det 

slet ikke er sikkert, at du som mentor oplever adfærd, der er bekymrende, vil Lær for Livet vejlede 

dig, så du ved, hvor du skal gå hen med dine bekymringer, hvis de opstår. Derudover guider vi dig 

også til at blive bevidst om dine egne grænser i samværet med barnet og barnets voksne.  

 

Formål  

Samværspolitikken skal beskytte de mentorbørn, som Lær for Livet har ansvaret for. Ifølge Kuno 

Sørensen (Psykolog hos Red Barnet og medlem af Lær for Livets Advisory Board) har mange 

anbragte børn ikke fået tilstrækkelig hjælp og støtte til at indgå i relationer med andre mennesker. 

Det betyder blandt andet, at de ikke kender de grænser eller uskrevne regler, der eksisterer, når 

man er sammen med andre mennesker. Samtidig skal samværspolitikken beskytte dig som frivillig, 

så du ikke bliver misforstået i dine handlinger.  

 

Du skal følge samværspolitikken i alle situationer, hvor du arbejder med børn og unge i Lær for Livet-

regi. Samværspolitikken angiver en række forhold, du skal være opmærksom på, så vi sammen 

forebygger overgreb på børn og unge. Samtidig fortæller den, hvad du skal gøre, hvis du får 

mistanke om, at der alligevel sker overgreb.  

 

Alle ansatte og frivillige i Lær for Livet introduceres til retningslinjerne til beskyttelse af børn, når de 

underskriver ansættelseskontrakter, Lær for Livet-aftalen om frivillig indsats samt ved deltagelse til 

uddannelsesweekenden. Både ansatte, frivillige og samarbejdspartnere (som kan få kontakt med 

mentorbørnene) skal have grundlæggende kendskab til, hvad overgreb er, og hvordan mistanke 

eller viden om overgreb håndteres i Lær for Livet. Alle skal som udgangspunkt have udleveret en 

samværspolitik. 

 

Husk, at indholdet i denne samværspolitik udstikker nogle retningslinjer. I praksis er det vigtigste 

sund fornuft.  
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Indhold 
 

• Del I – Retningslinjer for brugen af sociale medier i mentorrelationen hos 
Lær for Livet. 

 

• Del II – Retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på 
børn/unge i Lær for Livet.  

 

• Del III – Retningslinjer til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn/unge i 
Lær for Livet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lær for Livets samværspolitik er udarbejdet med inspiration fra følgende publikationer:  
Alle børn skal beskyttes (Røde Kors, 2017) og samværspolitikken (URK). https://www.folkeskolen.dk/517087/skal-du-vaere-venner-med-
dine-elever-paa-facebook (Skal du være venner med dine elever på Facebook?) og https://www.dr.dk/nyheder/penge/skoleledere-
laerere-boer-undgaa-facebook-venskab-med-elever (Skoleledere: lærere bør undgå undgå facebook-venskab med elever) 

https://www.folkeskolen.dk/517087/skal-du-vaere-venner-med-dine-elever-paa-facebook
https://www.folkeskolen.dk/517087/skal-du-vaere-venner-med-dine-elever-paa-facebook
https://www.dr.dk/nyheder/penge/skoleledere-laerere-boer-undgaa-facebook-venskab-med-elever
https://www.dr.dk/nyheder/penge/skoleledere-laerere-boer-undgaa-facebook-venskab-med-elever
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SAMVÆRSPOLITIK 
DEL I 

 

Retningslinjer for brugen af sociale medier i mentorrelationen hos Lær for Livet. 
 

 

Sociale medier 

Sociale medier er medier for social interaktion online. Sociale medier fylder meget i børn og unges 

hverdag. De er lettilgængelige og bruges til at dele indhold, profiler, meninger, oplevelser, billeder, 

artikler, videoer m.m. Det er en kommunikationskanal, som muliggør direkte online interaktion 

mellem mennesker på tværs af grænser og danner forum for nye netværk om fælles interesser. 

 

Aldersgrænse 

Det sociale medie Facebook har en aldersgrænse på 13 år, som henviser til at mediet kan have 

indhold, som ikke er passende for et barn eller ung under 13 år. Det kan dog alligevel forekomme, 

at børn under 13 år er brugere af Facebook. 

 

Mentorrelationen 

Den grundlæggende idé i Lær for Livet er, at mentor skal være en faglig hjælp for barnet samt give 

barnet nogle almendannede oplevelser. For nogle mentorer kan relationen godt udvikle sig i en mere 

venskabelig retning, og det er der heller ikke noget galt i, så længe det er læringen, der står højest 

på dagsordenen.  

 

Retningslinjer 

Vi opfordrer mentorerne til at undgå venskab på sociale medier herunder Facebook, da det kan gøre 

grænserne for privatliv svære at fastholde.  

 

Som frivillig skal du være opmærksom på: 

• At det på den lange bane ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt med en massiv involvering 

i barnets liv.  

• At Lær for Livet anbefaler, at man som mentor møder barnet uden at få for mange 

oplysninger med fra fortiden. Facebook vil give adgang til al information om barnet 

tilgængeligt på det sociale medie, og dette kan påvirke mentorrelationen. 

• At du ikke må dele billeder af mentorbarn på sociale medier. 
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Som frivillig skal du undgå venskab på sociale medier (fx Facebook, Instagram, Snapchat 

mm.), fordi det: 

• Åbner op for en for stor opblødning mellem det private og ”professionelle” forhold i 

mentorrelationen. 

• Kræver at du i højere grad overvejer egne opdateringer (hvad du deler, skriver og hvilke 

billeder du ligger ud) på det sociale netværk. 

• Er en medvirkende faktor til, at du ikke vil kunne lade være med at handle på, hvad du ser 

på nettet, selvom det ikke er blevet direkte henvendt til dig eller er en del af din ”rolle” som 

frivillig mentor hos Lær for Livet. Det er nødvendigvis ikke noget som mentorbarnet ønsker, 

du skal blande dig i eller søger din hjælp til. 

• Giver dig følelsen af, at du aldrig vil have ”fri”. 

• Kan være en udfordring for dig som mentor at sætte en grænse for, hvornår din ”opgave” 

som frivillig er slut, da mentorbarnet hele tiden kan få fat på dig.  

• Kan give dig en alt for stor viden om mentorbarnet, som du ikke har brug for at vide. For 

eksempelhvis mentorbarnet og han/hendes venner deler billeder af hinanden, som du ikke 

har ret til at se, og som det ikke er passende, at du ser. 

 

Som frivillig skal du tilstræbe: 

• At lade mentorbarnet selv være med til at vise, hvem han/hun er. Lad jeres relation være 

jeres. 

• At skabe en relation til dit mentorbarn gennem de ugentlige møder. 
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SAMVÆRSPOLITIK 
DEL II 

 

Retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i  

Lær for Livet. 
 

 

Hvad er overgreb på børn og unge?  

Overgreb på børn og unge er et begreb, der dækker over vidt forskellige grader af og former for 

krænkelser.  

 

Bemærk:  

Overgreb af seksuel karakter behandles i del III og er derfor udeladt her.  

 

Fysiske overgreb  

Fysiske overgreb er handlinger, hvor børn/unge lider fysisk overlast. Eksempelvis er slag, spark, 

rusk, kvælningsforsøg eller påføring af andre kropslige skader udtryk for fysiske overgreb.  

 

Psykiske overgreb  

Psykiske overgreb er af psykisk karakter eller et resultat af en anden form for overgreb. Psykiske 

overgreb er eksempelvis indespærring, isolation, trusler, verbale angreb, ignorering eller ligegyldig 

og nedværdigende behandling. 

  

Vanrøgt – fysisk og psykisk  

Vanrøgt er manglende handlinger og forsømmelse i omsorgen for og plejen af børn/unge. 

Eksempelvis er det vanrøgt, hvis børn/unge afholdes fra at spise og drikke, få rent tøj, få 

sygdomsundersøgelse eller få opfyldt behovet for følelsesmæssig kontakt.  

 

Retningslinjer  

Hovedreglen i arbejdet med mentorbørn er, at samværet skal foregå̊ på deres præmisser. Som 

frivillig skal du derfor være opmærksom på de signaler, mentorbarnet sender.  

 

Som frivillig skal du være opmærksom på:  

• Dit ordvalg og din brug af stemmeleje. Ords betydning og måden de bliver sagt på kan have 

stor effekt og tolkes vidt forskelligt af forskellige mennesker. Vær opmærksom på, at ironi og 

sarkasme kan være svært at forstå̊ og forholde sig til. Generelt gælder det, at du skal være 

klar og entydig i din kommunikation.  

• At den fysiske omgang med mentorbarnet. Fysisk berøring som for eksempel ”tjatten” i leg 

eller hårde tag kan opfattes anderledes af børn/unge end det, der var hensigten med 

berøringen.  

• At fysisk berøring i sig selv kan være grænseoverskridende også selvom berøringen ikke har 

voldelig karakter.  
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• At det er vigtigt at tale tingene igennem og ikke bære eller vise nag.  

• At det er vigtigt, at din kommunikation er inkluderende. Generelt gælder det, at din 

kommunikation skal afspejle din respekt for barnet samt barnets anbringelsessted og 

selvfølgelig også barnets biologiske forældre. Inddrag derfor gerne både barnet og barnets 

anbringelsessted i forbindelse med den praktiske planlægning og overordnede beslutninger 

i mentorforløbet. 

• At det i arbejdet med mentorbørn er legalt at få opbrugt sin tolerance. Når du mærker det, 

skal du være ærlig overfor dig selv. Det er en sag mellem dig og Lær for Livet (sekretariatet 

eller ved supervision) at få frustrationer bearbejdet i et børnefrit forum.  

 

Som frivillig skal du undgå:  

• At der er låste døre, når du er sammen med mentorbarn. Dette er for at beskytte børnene/de 

unge mod overgreb bag låste døre og for at beskytte dig som frivillig.  

• At slukke lyset i rummet, når du er sammen med mentorbarn. 

• At omgås mentorbarn privat ud over jeres faste møder. 

 

Som frivillig skal du tilstræbe:  

• At anvende og tage stilling til vores samværspolitik. På den måde er du allerede i gang med 

at forebygge overgreb på børn/unge hos Lær for Livet. 

• At der er forventningsafstemt hvordan jeres møder foregår, da det giver færre misforståelser 

og mindsker risikoen for ubevidste overgreb. Sådan finder du for eksempel ud af om ”tjatten” 

i leg, og et knus i ny og næ er i orden. Der er mulighed for at diskutere omgangsformer med 

dine medfrivillige til supervision. 

• At være åben omkring emnet “overgreb”. Dialog er et vigtigt element i forebyggelsen. 

 

Husk altid at snakke sammen og vær sikker på, at hverken dine egne eller mentorbarns grænser 

overskrides.  

 

Vejledning om underretningspligt 

Som mentor i Lær for Livet kommer man i kontakt med sårbare børn og unge. Det er derfor 

nødvendigt at vide, hvordan man skal forholde sig ved alvorlig mistanke om problemer, mistrivsel 

eller udfordringer. Hvem skal underrettes, og hvordan skal det gøres? Denne vejledning giver dig et 

overblik over den relevante lovgivning og fortæller dig, hvordan du skal håndtere en alvorlig 

bekymring. 

 

En underretning er et udtryk for omsorg for et barn, og alle borgere har underretningspligt. En 

underretning kan foretages mundtligt eller skriftligt, og den kan være anonym. 

 

Selvom der står i Serviceloven, at du skal underrette, hvis du får ”kendskab” til sådanne forhold, 

anbefaler Lær for Livet, Børns Vilkår m.fl., at du også underretter, hvis du har mistanke om sådanne 

forhold.  

 

Ankestyrelsen formulerer det således: ”En underretning kan være afgørende for, at et barn får den 

hjælp, han eller hun har brug for.”  

 

Det er derfor vigtigt, at du laver en underretning, hvis du er bekymret for barnet. 
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Sådan laver du en underretning 

En underretning skal rettes til den kommune, der har anbragt barnet. I Lær for Livet skelner vi mellem 

barnets anbringende kommune og opholdskommune, da nogle børn bor i en anden kommune end 

forældremyndighedsindehaveren.  

 

Det er barnets anbringende kommune, som skal underrettes. Hvis du er i tvivl om, hvilken kommune 

der har anbragt dit mentorbarn, kan Lær for Livets sekretariat oplyse dig om dette. 

 

De fleste kommuner har en direkte mailadresse, hvortil underretningen skal sendes. Den finder du 

på kommunens hjemmeside. Mange kommuner har et standardskema til underretning, som ofte 

også ligger på hjemmesiden. Når kommunen modtager en underretning, skal den registreres centralt 

og vurderes inden for 24 timer. 

 

Underretningen skal indeholde: 

• Barnets navn samt CPR nr. 

• Årsagen til din bekymring. Hold dig til fakta, vær så konkret som muligt og brug gerne 

eksempler. 

 

Undgå så vidt muligt at foretage fortolkninger eller vurderinger ved fx at gætte på årsager til mistrivsel 

eller foreslå bestemte former for hjælp. Brug eventuelt disse huskepunkter: 

• Hvornår blev du opmærksom på, at barnet har det svært? 

• Hvordan skete det, hvad var situationen/situationerne, og hvad lagde du mærke til? 

• Hvilke tegn på mistrivsel har du set? 

• Hvad siger barnet selv? 

  

Værd at huske på 

Det er ikke din opgave at vurdere, hvad der ”bør” ske med barnet. Du skal tilkendegive din 

bekymring, og så er det op til fagfolk i kommunen at vurdere, hvordan der skal handles på den 

bekymring. 

 

Når man laver en underretning, er man ikke part i sagen. Det vil sige, at man ikke har krav på at få 

oplyst, hvilken hjælp eller støtte kommunen giver barnet, eller hvordan underretningen håndteres. 

Du skal dog modtage en kvittering på, at underretningen er modtaget. 

 

Fortæl så vidt muligt barnet, at du laver en underretning, så det ikke kommer som en overraskelse. 

Særligt, hvis barnet har fortalt dig noget i fortrolighed, er det vigtigt at forklare barnet, hvorfor du 

deler din bekymring med kommunen. Fortæl fx, at du er nødt til at fortælle det videre, så barnet kan 

få den hjælp, der er nødvendig, eller at du som voksen vurderer, at det er den bedste måde at hjælpe 

barnet på.  

 

Du kan også forklare, hvad underretningspligt er eller sige, at man som mentor i Lær for Livet skal 

fortælle kommunen om ens bekymring. 

 

Servicelovens § 154: 

Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres 

side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets 

sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. 
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Hvis du er i tvivl 

Børns Vilkår kan rådgive om underretninger. Er du fx i tvivl, om noget skal underrettes, hvordan du 

skal gøre, eller hvem du skal orientere om underretningen, kan du få kompetent rådgivning hos 

Børns Vilkår. Du kan også kontakte Lær for Livet, hvis du ønsker sparring på, hvordan du bedst går 

videre. 

 

Kontakt Fagtelefonen hos Børn Vilkår. Du kan også udfylde en formular på Børns Vilkårs 

hjemmeside og blive ringet op.   

 

Børns Vilkår har telefonnummer: 35 55 55 58 

 

I alle tilfælde skal du:  

• Nedskrive konkrete og detaljerede iagttagelser af problemerne.  

• Kontakte Børns Vilkår og fortælle, hvad du har iagttaget samt få afklaret det videre forløb. 

• Orientere sekretariatet om eventuelt bero i mentorskabet på grund af barnets situation. 

 

Undlad at:  

• Lægge ord i mentorbarns mund, da det kan ødelægge politiets muligheder for senere at 

efterforske sagen. 
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SAMVÆRSPOLITIK 
DEL III 

 

Retningslinjer til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn/unge i Lær for Livet. 
 
 

Ifølge Kuno Sørensen (Psykolog hos Red Barnet og medlem af Lær for Livets Advisory Board) har 

mange anbragte børn ikke fået tilstrækkelig hjælp og støtte til at indgå i sunde relationer med andre 

mennesker. Det betyder blandt andet, at de ikke kender de grænser eller uskrevne regler, der 

eksisterer, når man er sammen med andre mennesker.  

 

70% af de børn og unge Januscenteret (Januscenteret er et udrednings- og behandlingstilbud til 

børn/unge med seksuelle adfærdsproblemer samt deres ofre og familier) arbejder med, har været 

udsat for følelsesmæssig omsorgssvigt, og næsten halvdelen af de børn og unge, der er i behandling 

er anbragt uden for hjemmet. 

 

Hvad er seksuelle overgreb på børn og unge?  

Overordnet kan seksuelle overgreb på børn/unge defineres som alle handlinger eller situationer, 

hvor en ældre, jævnaldrende eller yngre person udnytter børn/unge ved at inddrage dem i seksuelle 

handlinger.  

 

Verbal krænkelse  

En verbal krænkelse er eksempelvis, når en pige i puberteten får omtalt sine bryster som “store 

patter” eller udsættes for lignende udtalelser om sin krop.  

 

Psykisk krænkelse  

En psykisk krænkelse kan eksempelvis være en situation, hvor børn og unge presses til at deltage 

i en leg eller et spil, hvor de gradvist skal tage tøjet af for til sidst at sidde helt eller halvt klædt af 

foran andre.  

 

Fysisk krænkelse  

Dækker over alt fra at tvinge sig ret til at røre ved børn/unge til at have egentlig seksuelt samkvem.  

 

Andet  

Et overgreb kan også være at tage pornografiske billeder af børn og unge til eget brug eller til 

distribuering.  

 

Loven om seksuelle overgreb på børn/unge  

Ifølge straffeloven er det strafbart at:  

• Have samleje med eller anden kønslig omgang med børn og unge under 15 år.  
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• Have samleje eller anden kønslig omgang med en person under 18 år, hvis personen er 

betroet én “til opdragelse”, eller hvis det seksuelle forhold skyldes groft misbrug af alder og 

erfaring. Som frivillig i Lær for Livet er du betroet “til opdragelse”.  

• Blufærdighedskrænke børn/unge.  

 

Hvor og hvordan sker krænkelserne?  

Indsatsen mod overgreb ville være lettere, hvis det var muligt at udpege krænkere som en bestemt 

type personer. Det kan man dog ikke, da krænkere ikke har fælles karakteristika, der gør dem lette 

at genkende.  

 

Langt de fleste overgreb begås dog af personer, som børn og unge kender og har tillid til. Det vil 

sige familie, lærere, pædagoger, familiens venner og fritidsledere, men også andre børn og unge. 

De fleste overgreb foregår der, hvor barnet bor. Forhold indledes ofte langsomt, og ved at 

misbrugeren opbygger et tillidsforhold til barnet og omgivelserne, hvilket kan tage uger eller 

måneder.  

 

Hvem krænkes?  

Børn og unge, som lider under manglende opmærksomhed og omsorg fra de nærmeste voksne, er 

i en større risikogruppe for seksuelle overgreb. Det skyldes, at de ofte har øget brug for at få 

opmærksomhed fra en voksen.  

 

Selvom overgreb oftest sker under ovenstående forhold, findes der ikke omstændigheder eller 

miljøer, som er risikofrie.  

 

Retningslinjer  

Hovedreglen i mentorrelationen er, at samværet skal foregå på mentorbarnets præmisser. Som 

frivillig skal du derfor være opmærksom på de signaler, mentorbarnet sender. Snak sammen og vær 

sikker på, at hverken dine egne eller mentorbarns grænser overskrides.  

 

Som frivillig skal du være opmærksom på:  

• At knus kan opfattes forskelligt. Det er svært at definere, men der er forskel på “bekræftende” 

knus og “kærlige” knus.  

• At fysisk berøring i sig selv kan være grænseoverskridende – også selvom berøringen ikke 

har seksuel karakter.  

 

Som frivillig skal du undgå:  

• Upassende fysisk kontakt med mentorbarn.  

• At der er låste døre, når du er sammen med mentorbarn. Dette er for at beskytte børnene/de 

unge mod overgreb bag låste døre og for at beskytte dig som frivillig.  

• At slukke lyset i rummet, når du er sammen med mentorbarn. 

• At omgås mentorbarn privat udover jeres faste møder. 

 

Som frivillig skal du tilstræbe:  

• Altid at være åben om emnet “overgreb”. Dialog er et vigtigt element i forebyggelsen. 
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Overgreb børn og unge imellem  

Du skal være opmærksom på, at der også kan forekomme seksuelt misbrug børn og unge imellem. 

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på følgende:  

• Magtrelationen mellem børn og unge. Seksuelle overgreb mellem børn og unge indebærer 

ofte, at børn og unge i en mere magtfuld position udnytter svagere børn og unge. Graden af 

magtanvendelse og trusler fra børn og unge, der krænker andre børn og unge kan indikere, 

om der er tale om et overgreb.  

• Hemmeligheder. Disse er en naturlig del af børn og unges lege, men hemmeligheder kan 

dække over, at børn og unge er tvunget til at deltage i seksuelle lege gennem trusler og 

magtanvendelse, og at hemmeligholdelsen er bestemt af de krænkende børn og unge. 

 

Hvad gør du, hvis mistanken opstår?  

Som frivillig har du pligt til at reagere, hvis du opdager, at dit mentorbarn bliver misbrugt. Mistanken 

kan være opstået på grundlag af noget, du har observeret eller noget, som mentorbarn har betroet 

dig. 

 

Hvis du får mistanke, skal du:  

• Kigge på bekymringsbarometeret på side 46-47 i mentorhåndbogen 2017-18 eller ringe til 

Januscenteret på telefonnummer 33 69 03 69. 

 

Vejledning om underretningspligt 

Som mentor i Lær for Livet kommer man i kontakt med sårbare børn og unge. Det er derfor 

nødvendigt at vide, hvordan man skal forholde sig ved alvorlig mistanke om problemer, mistrivsel 

eller udfordringer. Hvem skal underrettes, og hvordan skal det gøres? Denne vejledning giver dig et 

overblik over den relevante lovgivning og fortæller dig, hvordan du skal håndtere en alvorlig 

bekymring. 

 

En underretning er et udtryk for omsorg for et barn, og alle borgere har underretningspligt. En 

underretning kan foretages mundtligt eller skriftligt, og den kan være anonym. 

 

Selvom der står i Serviceloven, at du skal underrette, hvis du får ”kendskab” til sådanne forhold, 

anbefaler Lær for Livet, Børns Vilkår m.fl., at du også underretter, hvis du har mistanke om sådanne 

forhold.  

 

Ankestyrelsen formulerer det således: ”En underretning kan være afgørende for, at et barn får den 

hjælp, han eller hun har brug for.”  

 

Det er derfor vigtigt, at du laver en underretning, hvis du er bekymret for barnet. 

 

Sådan laver du en underretning 

En underretning skal rettes til den kommune, der har anbragt barnet. I Lær for Livet skelner vi mellem 

barnets anbringende kommune og opholdskommune, da nogle børn bor i en anden kommune end 

forældremyndighedsindehaveren.  

 

Det er barnets anbringende kommune, som skal underrettes. Hvis du er i tvivl om, hvilken kommune 

der har anbragt dit mentorbarn, kan Lær for Livets sekretariat oplyse dig om dette. 
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De fleste kommuner har en direkte mailadresse, hvortil underretningen skal sendes. Den finder du 

på kommunens hjemmeside. Mange kommuner har et standardskema til underretning, som ofte 

også ligger på hjemmesiden. Når kommunen modtager en underretning, skal den registreres centralt 

og vurderes inden for 24 timer. 

 

Underretningen skal indeholde: 

• Barnets navn samt CPR nr. 

• Årsagen til din bekymring. Hold dig til fakta, vær så konkret som muligt og brug gerne 

eksempler. 

 

Undgå så vidt muligt at foretage fortolkninger eller vurderinger ved fx at gætte på årsager til mistrivsel 

eller foreslå bestemte former for hjælp. Brug eventuelt disse huskepunkter: 

• Hvornår blev du opmærksom på, at barnet har det svært? 

• Hvordan skete det, hvad var situationen/situationerne, og hvad lagde du mærke til? 

• Hvilke tegn på mistrivsel har du set? 

• Hvad siger barnet selv? 

  

Værd at huske på 

Det er ikke din opgave at vurdere, hvad der ”bør” ske med barnet. Du skal tilkendegive din 

bekymring, og så er det op til fagfolk i kommunen at vurdere, hvordan der skal handles på den 

bekymring. 

 

Når man laver en underretning, er man ikke part i sagen. Det vil sige, at man ikke har krav på at få 

oplyst, hvilken hjælp eller støtte kommunen giver barnet, eller hvordan underretningen håndteres. 

Du skal dog modtage en kvittering på, at underretningen er modtaget. 

 

Fortæl så vidt muligt barnet, at du laver en underretning, så det ikke kommer som en overraskelse. 

Særligt, hvis barnet har fortalt dig noget i fortrolighed, er det vigtigt at forklare barnet, hvorfor du 

deler din bekymring med kommunen. Fortæl fx, at du er nødt til at fortælle det videre, så barnet kan 

få den hjælp, der er nødvendig, eller at du som voksen vurderer, at det er den bedste måde at hjælpe 

barnet på.  

 

Du kan også forklare, hvad underretningspligt er eller sige, at man som mentor i Lær for Livet skal 

fortælle kommunen om ens bekymring. 

 

Servicelovens § 154: 

Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres 

side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets 

sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. 

 

Hvis du er i tvivl 

Børns Vilkår kan rådgive om underretninger. Er du fx i tvivl, om noget skal underrettes, hvordan du 

skal gøre, eller hvem du skal orientere om underretningen, kan du få kompetent rådgivning hos 

Børns Vilkår. Du kan også kontakte Lær for Livet, hvis du ønsker sparring på, hvordan du bedst går 

videre. 
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Kontakt Fagtelefonen hos Børn Vilkår. Du kan også udfylde en formular på Børns Vilkårs 

hjemmeside og blive ringet op.   

 

Børns Vilkår har telefonnummer: 35 55 55 58 

 

 

I alle tilfælde skal du:  

• Nedskrive konkrete og detaljerede iagttagelser af problemerne.  

• Kontakte Børns Vilkår og fortælle, hvad du har iagttaget samt få afklaret det videre forløb. 

• Orientere sekretariatet om eventuelt bero i mentorskabet på grund af barnets situation. 

 

Undlad at:  

• Lægge ord i mentorbarns mund, da det kan ødelægge politiets muligheder for senere at 

efterforske sagen. 

 

Husk altid at lytte til mentorbarn og giv dig god tid til at høre, hvad han/hun har på hjerte. Vær 

samtidig bevidst om din rolle som frivillig mentor og dens begrænsninger, du er ikke fagprofessionel 

med ekspertise på området. Henvis altid videre til de fagprofessionelle, der har ekspertisen på 

området. 
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LÆR FOR LIVET 

 

Rosenvængets Allé 25 

2100 København Ø 

 

Tlf.: 61 15 64 44 

kontakt@laerforlivet.dk 


