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Rutinebeskrivelse

Rutinebeskrivelser

Kommentar

Skrivned, inkl. dato og tidspunktdet du
Viktigmed hensyntil seneredokumentasjon
observerer/blirfortalt såobjektivt sommulig. og troverdighet.
Ikke still ledendespørsmål,men «fortell meg, Setips til spørsmålside13.
hvordan».Værtydelig
Informer leder om mistanken.
Såraskt sommulig!
Vedmistankeom et overgrep,skalrektor
/daglig leder kontaktebarnevernstjenesten
direkte.

Det er ledersansvarå meldevidere.
Meldingtil barneverntjenestenskalalltid skje
i samrådmed rektor/styrer/dagligleder.
Dersomrektor/dagligleder ikke vil gi
opplysningerom bekymringentil
barneverntjenesten,har den somer
bekymretet selvstendigansvarfor å
informerebarneverntjenesten( jf.
Opplæringsloven
§ 15-3).
I akutte sakermed fare for bevisforspillelse, Hvisman er i tvil om bekymringentil
kontakter leder politiet direkte.
barneverntjenestenvil væretilstrekkeligfor å
gi barnet god nok beskyttelseraskt nok, skal
man i tillegg kontaktepolitiet
Barnevernstjenestenvurderervidere
behandlingog gir tilbakemeldingtil den som
har tatt opp saken.

Barnevernetsamarbeidermed politiet i
forhold til videresaksgang.
Sevedlagterutine for barnevernstjenestens
håndteringav mistankeom vold.
* Lederi kommunaleskolerinformerer
kommunalsjef.Kontaktekriseteam?
* Lederi private skolerkontakterstyreleder,
bedriftshelsetjeneste,kriseteam?Seegen
rutine.
Anbefalerbarneverneteller politiet at vi går
videremed saken,skal
Rådmannen/kommunalsjef
for barn og unge
kontaktes,dette gjelderkommunaleskoler.
Privateskolerhandleretter egenrutine.

Informasjonog oppfølging

Akutt:
Kontakt politiet for hjelp til å vurdere
anmeldelser/arbeidsrettsligeskritt/legge
sakenbort, de kan ogsåkontaktesfor
generelleråd og veiledningtlf. 02800/
Barneverntjenestentlf. 32 11 74 00 eller
barnevernsvakta:91 11 46 00 mellom15.0022.00hvor sakenogsåkan drøftesanonymt.
Legevakt/overgrepsmottak tlf. 32 11 11 11
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Forord
Denneveilederengjelder krisehåndteringi forhold til seksuelleovergrepog vold, overgrepsom kan
ha skjeddbåde i skoleog i hjemmet.
Det er ikke opp til skolenå avklarespørsmåletom barn har vært utsatt for seksuelleovergrep,det er
annet fagpersonellsom skalivareta dette. Det er imidlertid viktig at skolentilkjennegirbekymringer
de har til enkeltbarn.
Å ta fatt i en slik sakkrever varsomhetog faglighet,i tillegg til dokumentasjonav hva som har ført til
bekymringen.Nettopp fordi usikkerhetsom oft est vil være tilstede, er det nyttig med
samarbeidspartnere.
Skolendrivesetter Opplæringslovenog loven har formuleringersom tilsvarer barneloven§6-4 vedr.
opplysningsplikt(sekapitel 10.2 om opplysningsplikttil barneverntjenesten)
Rådfra barn og ungesom har vært utsatt for seksuellemisbruk:
Du trenger ikke kunnemye
Du må lytte til det jeg sier uten at du selvkommer i krise
Du må hjelpe meg å finne ut hva slagsmuligheterjeg har til å få hjelp
Vi oppfordrer alle ansattetil å forberedesegpå det «det utenkelige»
1.0 Hva er seksuelleovergrep?
1.1 Juridiskdefinisjon
Seksuelleovergreper når en autoritetspersontvinger, lokker eller truer barnet til å delta i eller se på
seksuellomgang,handlingeller atferd. Seksuelleovergrepdelesjuridisk (straffelovenskap.19om
seksuallovbrudd)inn i følgendekategorier:
Seksuellomgang; kan væresamleiesurrogatereller samleieanalt, oralt og/eller vaginalt
Seksuellhandling; kan være befølingved at barnet og/eller at barnet tvingestil å ta på
overgripers kjønnsorganer
Seksuellatferd; ikke fysiskkontakt- vise barnet pornografi,tvinge barnet til å se på seksuelle
handlinger,blotte seg,tvinge barnet til seksuellehandlingermed segselv,til å visesegfrem i
ulike positurer, fotografereeller filme barnet i seksuellestillinger.
Straffelovenskap.19, §§195,196, 200 og 201

1.2 Psykologiskedefinisjoner
Et seksueltovergreper når en personmanipulerer,truer, tvinger, truer eller lokker en annentil å
delta i seksuelleaktiviteter den andre ikke er moden til eller ikke vil væremed på, når den andre ikke
er i standtil å vurdere eller forstå rekkeviddenav det som skjer.Det er enhverform for seksuell
kontakt den andre ikke er i stand til å si ja eller nei til pgaalder, evne,beruselse,redsel,fr ykt eller
trusler. Det er når handlingener ulovlig,når den er hemmeligog ikke tåler dagenslys.
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Det er seksuelleovergrepnår en personmisbrukersin posisjonsom autoritet på en eller annenmåte,
og involvererbarnet i seksuellhandling.Omgangeller adferd som uansett omstendigheter
overgripersansvar.Seksuelleovergrepmot barn kan altsåta form av blotting, kikking,fotografering,
verbalekommentarerav seksuellnatur, seksueltpreget berøring,oralsex,samleieeller innføringav
gjenstanderi kroppenshulrom etc. Det dreier segom handlingersom barn ikke kan forstå, ikke er
modne for eller kan gi informert samtykketil.
Somvi kan se overfor er mangeav definisjonene,fokusert på forholdet mellom voksneog barn, men
dette kan ogsågjeldefor uønsket kontakt mellom barn imellom og mellom barn og tenåringer.
Incester inkludert i definisjonenet utvidet incestbegrepsom inkludereralle som inneharen
foreldrerolle/omsorgsrolletil barnet. Søskenincest
kommer ogsåinn her. Mangeav de mest brukte
sosialpsykologiskedefinisjonenesier ikke noe konkret om hva de seksuellehandlingenebeståri,
dermed favner definisjonenlettere opp den store variasjonenav overgrep,bla overgrepsom
muliggjøresgjennommoderneinformasjonsteknologi.
1.3 Fysiskeog psykisketegn
Mangebarn som er utsatt for seksuelleovergrepønskereller klarer ikke å fortelle om dette til andre.
Dette skyldesofte stor gradav lojalitet og/eller trusler fra overgriper.Barnetkan som regelmed sitt
kroppsspråklikevel sendeut signaler om at noe er galt.
Det kan værevanskeligå skilledissesignalenefra lignendetegn på ar det er noe annet som plager
barnet, for eksempelomsorgssvikteller vantrivsel.Man bør alltid forsøkeå finne ut bakgrunnenfor
barnetsunormaleatferd. De vanligste symptomenepå at barn er utsatt for seksuelleovergreper:
Forandringi atferd
Spiseforstyrrelse
Seksualisertatferd
Umotivert gråt eller angstreaksjoner
Søvnløsheteller mareritt, uforklarligesykdomsymptomer,magesmerter,hodepine,
urinveisinfeksjoner eller kjønnssykdommer
Manglendekonsentrasjon,tristhet, depresjon
Hyperaktiviteteller passivitet
Destruktivatferd eller fysiskeovergrepot andre
Læringsvansker
Fåvenner
Seksuelleovergrepetterlater vanligvisikke varigefysiskeforandringer,av og til kan man påvise
tydeligefysiskespor gjennomen medisinskundersøkelse.Sårheti underlivet kan gjøre at barnet har
problemer med å sitte og gå normalt. Blødninger,utflod og gjentatte urinveisinfeksjonerkan være
tegn på overgrep- og jo yngrebarnet er jo mer mistenkeliger slikesymptomer.
Det er viktig å væreklar over at mangeav uttrykkene er av generellkarakter,og kan bety at barnet er
utsatt for ulike former for belastninger.Seksueltmisbruktebarn vil oftest ha en kombinasjonav flere
symptomer og reaksjonersom er beskrevetnedfor.
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Ta barnets signaler på alvor – og finn ut hva det er som plager barnet

Nedenforfølger en aldersinndeltoversiktover psykisketegn og signaler.En del av signalenesom er
beskrevetinnenfor de yngrealdersgruppenekan værelike aktuellei eldre aldersgrupper.Barn kan gi
vagesignalerog signalenekan værereaksjonerpå andre forhold.
1.3.1 Småbarn 0-2 år
Angstunder stell og bleieskift (f.eksikke kontakt på stellebordet,vil ikke skifte bleie, spriker
med beina,blir vasketog «siermer»)
Genereltengstelig,klamrende,sutrete og sinte
Skriketokterog/eller panikkanfall
Forstyrretsøvnmønstergenerelletegn på mistrivsel
Uttrykksløs,mimikkfattig, trøtt
1.3.2 Barn 3-5 år
Fortellemed ord at de er utsatt for overgrep
Det triste eller det veldigblide barnet du ikke kommer inn på
Gi uttrykk for at det er noe de ikke tør, kan eller vil snakkeom
Kan isolerersegeller bli «plagsomt»kontaktsøkende
Smerter i magenog/eller hodet
Smerter og sårhet i underlivet
Vil ikke tisseeller bæsjei barnehagen
Plutseliggråt eller raseri
Problemer med vannlating/avføringetter at de har blitt renslige
Hyppigemareritt hvor barnakan bli paniskeog utilgjengeligefor trøst
Fjerne og stirrende i perioder
Fortvilelse,angstog depresjon
Problemer med å spise(spesieltved oralt misbruk)
Seksualisertadferd og/eller utagerendeadferdsom er uvanligi forhold til alder og modenhet
1.3.3 Barn 6-12 år
De har psykiskvondt
De har ikke lyst til å leve, gir utrykk for et vanskeligliv eller truer med å ta livet av seg
Sterkskam- og skyldfølelsekan bidra til at barnet isolererseg
Blir lukket, avflatet og mimikkfattig,innadvendtog deprimert
Blir aggressive,vanskeligog/eller hyperaktive
Fårlærevansker
Pendlemellom ekstrematferd og barnsligeog klamrendetil sinte og anklagende
Uforutsigbare,hører stemmer,føler segdirigerte av fantasipersonligheter,langeperioder
med fjernhet, leve ut ulike personligheter.Dette kan være barn som dissosierer,dvs splitter
opp verdenfor å overleve
Stikkersegbort for å unngåsituasjonersom minner om overgrepssitasjonen
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Lar segutnytte seksueltforvirret i forholdet til sin kjønnsrolle
Hygieneproblemer– tvangsmessigopptatt av renslighetog nekter å dusje
Symptomernevnt ovenfor kan vedvareoppover i aldersrekken.
1.3.4 Pubertet og ungdomsalder
Tidligseksuelldebuter, prostitusjon/promiskuøsatferd og rusmisbruk
Synkendeskoleprestasj
oner
Jentervil kunne kle og oppføre segutfordrende
Innblandingi kriminelle aktiviteter
Selvmordsfareblir mer uttalt i denne aldersgruppen
Selvskading
Rømminghjemmefra- spesieltnår overgrepforegår i hjemmet
Forgripersegseksueltpå jevnaldrendeeller yngrebarn
Utvikler spiseforstyrrelser,fortrinnsvisbulimi
Dissosiasjonssymptomer
som beskrevetfor aldersgruppen6-12 år kan blir tydeligereog mer
utviklet
Angstog tvangslidelse.Depresjonog psykoser

Uansett alder – voksnesom er villig til å se og hjelpe barnet er viktig
2.0 Barn i risikosituasjoner
Noen barn er mer risikoutsattefor overgrepenn andre,for eksempelbarn som er ensommeog
sosialtisolerte, og barn med svakutviklet tilknytningsatferd.Barnav rusmisbrukereog foreldre med
alvorligepsykiskelidelse,funksjonshemmedebarn, ensligemindreårigeasylsøkereog flyktninger,
barn i voldeligefamilier, samt barn med en mangelfulltilknytning til foreldre har førhøyetrisiko for
overgrep.(Seksuelleovergrepmot barn, 2001) Andre risikofaktorer er seksualisertatferd og tidligere
overgrep.De som begårovergreper som oftest i barnetsnærmiljø.(Q-1085 Strategimot seksuelleog
fysiskeovergrepmot barn)
Seksuelladferd ut over det normale og foreldres uro må alltid tas på alvor. Hvisman er i tvil, bør
man søkeråd.
3.0 Barn om begår overgrep
Det er viktig å væreoppmerksompå at ogsåbarn kan begåovergrep. Barnkan krenkebarn som både
er yngreog eldre enn segselv.Barnkan tvinges,lokkesog lures av søskeneller andre barn til å utføre
overgrep.Følgendekjennetegnkan hjelpe ossnår vi mistenkerat det forekommerseksuelleovergrep
mellom barn:
1. Maktforholdet mellom barna.Overgrepskjer oftest ved at et barn med makt utnytter et
annet barn. Det andre barnet kan væresvakereeller yngre.
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2.

Ofte er trusler involvert. I vanligeseksuelllek er det gjensidighetog en frivillig avtale om at
leken en noe barna skalholde for segselv.Når det det gjelder overgrephar det ene barnet
bestemt at det andre skalholde det som skjer hemmelig.

3.1 Seksuelllavalder er en aldersgrensesom et landslov har satt for når man kan ha seksuell
omgang.Den norskestraffelovenregulererdette i to ulike straffebud.§§195og 196 (lovdata.no)
Sistnevnteforbyr seksuellomgangmed personerunder 16 år, mensførstnevntestraffer seksuell
omgangmed barn under 14 år. Derfor er maksimumsstraffenfor brudd på §195høyere,i tillegg til at
samleiegir en minimumsstraffpå 2 år.
3.2 Hva er normal seksuelllek mellom barn?
Den er motivert ut fra gjensidignysgjerrighet
Den er lystbetont for beggeparter
Den pregesav felles utforskning;den har en karaktersom kan forventesut fra barnetsalder.
Normal seksualiteti alderen 0-6 år.
Barnetblir tidlig opptatt av sitt kjønnsorganog kan nyte og ta på dette. Dette skjer vanligvisfra 2-års
alder. De er opptatt av hverandreskjønnsorganer(sterkestfra 3 års alder) de leker en del leker for og
utforske kjønnet (for eksempeldoktorleken)Endel barn bruker ogsåseksuelleord og en stor del av
barna prøver ogsåå berøremors eller andre kjente kvinnersbryster og fars kjønnsorgan.Det er
uvanligat barnaprøver å berøregenitaliertil folk utenfor familien eller at de ber voksneom å berøre
barnaskjønnsorganer.

3.3 Når er barnslek overgrep?
Når det er mangelpå gjensidighet– den ene har makt over den andre
Når den er ulystbetont for en av partene
Når den er preget av en voksenmåte å leve ut seksualitetenpå (inntrengingi kroppens
hulrom, slikking/sugingav kjønnsorganer)Aktuell litteratur: Langfedt,Thore:Barns
seksualitet. Pedagogiskforum 2000
Vær oppmerksompå maktforholdet mellom barn
3.4 Kort om barnsseksuelleutvikling
Når barn forteller osshistorier eller viser adferd som gjør ossbekymret,er det viktig å ha noen
kunnskaperom hva som er normalt og forventet seksuell utvikling hos barn i ulike alder. (seksuelle
overgrepmot barn, 2001)I hverdagenbør normal seksuelllek over 4-5 års alderenmøtesmed
anerkjennelse,diskresjonog eventuelt henvisningtil det private rom. Denvoksnekan sette ord på
det barnet gjøs for eksempel«du undersøkertissen,ser jeg» Man må imidlertid forsikre segom at
ingen av barnaer presseteller lider overlast.Voksnebør ogsåsignaliseretil barnaat de kan spørre
voksnehvis de lurer på noe. Det er viktig å få tak i stemningenrundt slik seksuelllek om den er god
eller preget av angst,ubehageller usikkerhet.Det kan væreen god pekepinnå kjenneetter egen
magefølelse.
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Et barnsatferd kan opplevessom ubehagelig; en kan oppleveat egneeller andesgrenserblir krenket
av barnet. Enføler seginvadert, det er noe rart eller annerledesi kroppskontkontakteneller med
måten barnet henvendersegpå: det er noe i blikket en reagerepå. Da er det grunn til å følge opp
barnet, gi barnet anledningtil å snakkeog eventuelt stille spørsmålsom: Hvor har du lært det, hvem
har lært deg det, hvor har du sett dette? Kanskjekan den voksnepå dennemåten komme på sporet
av overgrep.Alternativt kan de voksnebli beroliget ved at det er en naturlig årsaktil atferden. Barn
som har vært utsatt for overgrepskalikke utsettes for mangesamtalersom kan være påvirket av
voksne.Følgendemomenter er viktig å huskei samtalenmed barn:
Vær åpenfor å ta imot det barnet ønskerå fortelle om seksuelleovergrep
Barnetbør i størst mulig grad fortelle frit t
Det er viktig at det ikke stillesledendespørsmål
Ikke spørflere spørsmålenn nødvendigfor å forvissedet om at du har forstått barnet rett
eller avklarehvordanbarnet kan hjelpesvidere
Man bør ha i minne at voksnekan ha ulike grenserfor hva som opplevesubehagelig
4.0 Ansatte som begår overgrep
Det er rektor/ dagligleder i skolesom har ansvaretfor at barn ikke utsettes for seksuelleovergrepså
lengede oppholdersegi skolen. Det er viktig å ha kunnskapom betydningenav omsorgspersonenes
atferd og være bevisstsine holdningertil overgrepmot barn.
Overgrepmot barn fra en ansattstiller spesiellekrav til kommunikasjonenog informasjon,eier har
ansvarbådefor barnaog for de ansatte.Taushetsplikteninnebæreren plikt til å hindre at andre får
kjennskaptil opplysningerom noenspersonligeforhold, en må ogsåivareta mistenktesrettigheter.
Barnsinteresserbør veie tyngst i de avgjørelsersom må tas. Hensynettil barnet kan tilsi at den
ansattefjernes fra stillingen,arbeidsgivermå da fravike hovedregelenom retten til å uttale segfør
vedtak treffes. SeogsåveilederenMistankeom ansattesovergrepmot barn Q-1047 fra Barne- og
familiedepartementet.

Barnsinteresserbør veie tyngst

5.0 Hvemhenvenderman segtil ved mistanke
Ved mistankeom seksuelleovergrepfra barnetsomsorgspersonerkan man henvendesegtil
nærmesteoverordnedeeller ringe det lokale hjelpeapparatet,eventuelt for å drøfte en sakanonymt.
Utgangspunktet er at man har meldeplikt til politiet og barneverntjenestenved straffbare forhold. Se
for øvrig Ringerikekommunessamarbeidsrutin er mellom skole og barneverntjeneste.Rektor
/ dagligleder skal ivareta saken.Rektor/dagligleder tar videre kontakt med andre
samarbeidspartneresom for eksempel:
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Akutt:
Politiet for hjelp til å vurdere anmeldelse/arbeidsrettslige
skritt/legg sakenbort, de kan også
kontaktesfor generelleråd og veiledning.Tlf 02800
Barneverntjenesten32117400 eller barnevernsvakten91114600(Døgnkontinuerlig)
Legevakt/overgrepsmottak
116117
Anbefalerbarneverneteller politiet at vi går videre med saken,skalkommunaleskoler kontakte sin
kommunalsjef.
Private skolerkontakter sin styreleder,avgjøres av den enkelte skole.
Melding til barneverntjenestenbør alltid skje i samrådmed rektor. Dersomrektor ikke vil gi
opplysningerom bekymringentil barneverntjenesten,har den som er bekymretet selvstendigansvar
for å informere barneverntjenesten.Jf opplæringslovens§ 15-3, Hvisman er i tvil om bekymringentil
barneverntjenestenvil være tilstrekkeligfor å gi barnet god nok beskyttelseraskt nok, bør en
kontakte politiet.

5.1 Mottak av mistankeneller anklagen
Når mistankeneller anklagenkommer fra barnet selv eller et annet barn
Lytt og noter ned det barnet har å fortelle. Unngåå stille ledendespørsmål.
Det er viktig og ikke å love hemmeligholdelse.Forklarat opplysningenekan væreså alvorlig
at andre voksnemå få vite om dette.
Orientereumiddelbartoverordnede
Vurder barnets behovfor oppfølgingvidere.
Når mistankeneller anklagenkommer fra en ansatt eller en annenvoksen/foresatt
Dersomen ansatt i virksomhetenhar mistankeeller opplysningerom seksuelleovergrep,skal
vedkommendeumiddelbartkontakte nærmesteoverordnet av virksomheten.
Dersommistankengjelderdagligleder, må den nærmesteoverordnettil dagligleder
orienteresumiddelbart
Noter ned opplysningenesom blir gitt fra ansatteeller fra foresatt å be om diskresjon.
Opplysningenevil bli gitt til dagligleder.
Ta hensyntil at det kan væreflere som er offer i sammesak,vennegrupper,flere barn i
sammeskole,barnehage,flere offer med sammeovergriper.
Vær oppmerksompå reaksjonerhos andre barn/ungei denne tiden
6.0 Informasjon
Overgrepmot barn i skolekan medføreen krisesituasjonsom stiller spesiellekrav til informasjonog
kommunikasjon.Dersomdet oppstårmistankeom at en ansatt i skoleeller barnehagehar begått
seksuelleovergrepmot et barn og dette blir kjent i resten av miljøet, vil det føre ti l et stort presspå
rektor ved den enkelteenhet.
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Rektor/daglig leder skal sørgefor å ivareta barnets og den ansattesinteresser, samtidigsom det vil
bli stor pågangfra andre barn, foreldre/foresatte og media som vil ha informasjon.
Det vil kunneoppstårykter og sladdersom kan medføreen ytterligere belastningfor de personene
som er direkte berørt, men ogsåfor andre ansattei skolen.
Selvom informasjonsbehoveter stort, bør følgendevurderes:
Taushetspliktensette grenserfor hvem som skalha informasjon
Hensynettil politietterforskningvil medføreet behovfor politiet til å begrenseeller styre
informasjonen.De opplysningersom gis må ikke ødeleggefor den videre etterforskningen.
Der politiet er inne i bildet skalinformasjonenalltid gis i samrådmed dem. Det er lederens
ansvarå ta initiativ til nødvendiginformasjoni samarbeidmed kommunalsjef/øvrige
samarbeidspartnere.
6.1 Målsettinger med å gi informasjon er:
Forebyggenye overgrep
Forebyggeog dempe krisehos involverteog sikre at de får nødvendighjelp.
Forebyggeog dempekonflikter i miljøet
Skapeforståelsefor politiets og hjelpeapparatetsfremgangsmåte
Sikreforsvarligsaksgang
Hindre ryktespredning,spekulasjonerog forhåndsdømming
Politiet kan kommei kontakt med personersom har relevant informasjon
Hindre lekkasjetil pressen
6.2 Hvemkan gi informasjon
Dette kan variere,men følgendeinstanserkan være aktuelle:
Politiet
Eier av virksomheten(repr v/ kommunalsjef,rektor, dagligleder)
Representantfra hjelpeapparatet(barneverntjenesten)
Den enkelteansattekan ikke gå ut med informasjon
Det kan skillesmellom fl ere grupperav personerog aktører som har behovfor informasjonog
kommunikasjon.Disseer:
De forskjelligeaktørenesom har ansvaretfor å håndtereovergrepssaken
Barnsom er eller kan ha blitt utsatt for overgrepog deresforeldre (de/den av foreldrene
som har foreldreansvaret)
Den ansattesom er mistenkt
Andre ansattei skolen,barnehagen
Andre barn som er eller har vært i barnehagenhvor den mistenkteer ansatt
Restenav foreldregruppa
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Mediehåndtering:
Det er kommunikasjonssjef, kommunalsjef,rektor/ dagligleder som uttaler segved
henvendelse fra media. Private skoler handler etter egenrutine

6.3 Informasjon til de andre ansatte i skolen
Når mistankener reell, vil det være nødvendigå gi informasjontil andre ansattesom har oppgaveri
forhold til det aktuellebarnet. Disseansattehar behovfor veiledningfor hvordande skalforholde seg
til restenav barnegruppa. Andreansatteskali utgangspunktetikke få opplysningerom et overgrep,da
de ikke har behovfor slikeopplysningerfor å utføre sitt arbeid.Det kan for eksempelværevaktmester,
rengjøringspersonale,lærere, førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere,assistenter som har
oppgaveri forhold til det aktuelle barnet. Det må foretas en konkret vurderingi hver enkelt sak om
hvilke opplysningerpersonaletskalfå.
Færrestmulig bør vite om hvilke barn som kan ha vært utsatt for overgrep.Den ansattesom er
mistenkt har ogsåkrav på diskresjon.Der mistankenom overgrepblir kjent blant de ansatte,vil det
kunne få en negativvirkningpå arbeidsmiljøet.Det må ogsåvurderesi hvert enkelte tilfelle om
bestemmelsenei taushetspliktenåpner for å kunnegi informasjon til andre barn og deresforeldre.

Hovedregelener at det ikke skal gis opplysningeri større utstrekning enn det som er
absolutt nødvendig.
6.4 Den ansatte som er mistenkt eller anklaget
Den ansattesom er mistenkt er direkte berørt. Informasjonkan gis uten hinder av taushetsplikten.
Den ansattebør få tilbud om å ha med tillitsvalgte eller annenfullmektig. Vedkommendehar også
rett til bistandav advokat,og har ogsåkrav på diskresjon.Det er viktig at informasjonenkoordineres
av politiet. Ansettelsesforholdetbør vurderes(suspensjon)

7.0 Forebygging
Er det mulig å forebygge?Vi kan snakkemed barn uten å skremmedem, det handlerom å gjøre
barna kompetente.De som begårovergrepprøver ofte å lokke barn, å få dem til å samarbeide.
Forberedebarn på uventete situasjoner,at de kan hyle, skrikeog løpe.Vi kan si til barn at de ikke
skalbli med fremmede,at ingenhar lov til å røre deg hvis du ikke vil. De har ikke lov til å kle av seg
sammenmed andre voksne.At de kan si fra hvis de opplevernoe.

Viktig med informasjon til barna fra de voksne
Hvaer seksualitet?
«Normalt forhold»- lære kroppensin å kjenne
Respekterebarnasprivatliv
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Hvaer godeberøringer/riktige?
Barnkan onanere,men oppfordre de til å gjøredet alene
Voksneusikre,barn også
Du bestemmerover kroppendin
Lærebarna at de kan si nei

Barntrenger å kjenneordene og få lov til å snakkeom kroppen.Vi kan hjelpe barn til å få et positivt
og godt forhold til kropp og nærhet. Helsesøsterkan bidra i forebyggingsarbeidet– flere programmer
tilgjengelig.Psykologi helsetjenestenkan ogsåværetil for barnet, familien og veiledei prosessen.

Intern organisering
Skolen må organiseredriften slik at man minker risikoeneller mulighetenfor overgrep.
Politiattest
Opplæringslovens
§ 10-9 og Lovom barnehager§ 19 « den som skalarbeidei skolemå leggefrem
tilfredsstillendepolitiattest. Attesten skalviseom vedkommendeer siktet, tiltalt eller dømt for
seksuelleovergrepmot barn»

Gjør barn kompetente – snakkmed dem!

7.1 Kunnskapsbygging
Ansatte i skolemå få den nødvendigekunnskapom å se signalerpå at de kan ha blitt utsatt for et
seksueltovergrep.Vi må snakkemed barna og være lydhøre. Denvoksne må stole på magefølelsen,
ta bekymringenpå alvor og finne årsaken.
Barn lyver segikke inn i vanskeligheter, men ut av vanskeligheter
Man må væreoppmerksompå barnassignaler.Hvasier barnet?Stusserdu på noe?for eksempel
«det kommer melk ut av tissenpå pappa».Gjentadet sistebarnet sier, uten å leggetil noe eller
trekke fra noe. Ikke avbryt og flytt oppmerksomheten.Tålpauser– vær avventende,oppmerksom,
ærlig og tydelig. Vis barnet anerkjennelse!

Eksempelpå spørsmålsformuleringer
i samtalemed barnet:
«Fortell, hvordandet er å være deg da?»
«Fortell, hva skjer da»
«Hvordanhar du det da?»
«Det du forteller er så viktig at jeg vil fortelle det til…(navnpå rektor/ dagligleder)»
«Det du forteller er så viktig for deg at jeg må tenke litt på det» (hvisdu må vinne litt
tid/kontakte andre voksne)
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Barnkan gi uklare signaler,og de fleste signalerkan ha andre årsakerenn at barnet blir utsatt for
overgrep.HUSKen vond hemmelighet er ingen hemmelighet!
Skolenmå ha tilgangtil relevant litteratur, som for eksempelbøkene«Sveket»,«Sidet til noen»,«Jeg
er meg,min meg»og «Jegsa ikke kom inn»

Aktuelle veiledere fra Barne– og likestillingsdepartementet
Opplysningsplikttil barnevernetog barnevernetsadgangtil opplysninger
Formidlingav opplysningerog samarbeidder barn utsettes for vold i familien
Seksuelleovergrepmot barn, en veilederfor hjelpeapparatet
Mistankeom ansattesseksuelleovergrepmot barn

Referansertil lover og forskrifter :
Opplæringslovenkap 15 §15-3
Forskriftom miljørettet helseverni barnehagerog skoler§5
Lovom Barneverntjenesterkap. 4 og kap .6 §6-4
Straffeloven§139
RundskrivQ-24/2005
Konkrete spørsmål,hva, hvor, hvem og fortell
Vedlegg;Rutinefor barneverntjenestenhåndteringav mistankeom vold
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