
Medarbejdere i skoler, dag- og døgntilbud 
samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. 

Handleplanen henvender sig til medarbejdere i Greve Kommune, der får mistanke om børn, 
som udsættes for mishandling og/eller seksuelle overgreb.  

Definitioner og begreber Tjekliste Den skærpede underretningspligt Bekymringsbarometer 

Drøft sagen med leder 
Læs mere 

Hvis mistanke mod en 
eller begge forældre 

Mundtlig og skriftlig underretning 
Skriftlig underretning 

Hvis mistanke mod en 
anden end forældre 
(evt. et andet barn) 

Hvis mistanken retter sig 
 imod en anden end forældre 

Mundtlig og skriftlig underretning 

Sagen må IKKE drøftes 
med forældrene 

Forældre skal ikke orienteres om 
underretning 
Link til SISO 

Overvej i hvilket 
omfang 

forældregruppen skal 
inddrages og hvornår 

Link til SISO 

HUSK du kan søge råd og vejledning i 
Koordinationsgruppen 

Mail: koordinationsgruppen@greve.dk 

Det anbefales at rette henvendelse til Koordinationsgruppen. 
Koordinationsgruppen i Greve er oprettet med det formål at 
koordinere hjælp til børn udsat for seksuelle overgreb og 
mishandling. Koordinationsgruppen er oprettet på tværs af 
centre i Greve og Kriminalforsorgen. 
Medlemmer og telefonnumre 
Samarbejde med Børnehus Sjælland 
Følsomme personoplysninger 

Underretning til Center for Børn og Familier sendes først efter 
drøftelse i koordinationsgruppen. 

I konkrete sager hjælper gruppen 
- Med afklaring af mistankegrundlag 
- Til at lægge strategi for videre indsats

Gruppens sammensætning: 
- Psykolog ved PPR 
- Pædagogisk konsulent fra Center for Dagtilbud
- Ungerådgiver i Center for Børn & Familier
- Familierådgiver i Center for Børn & Familier
- Ledende sundhedsplejerske, Center for Børn& familier

Mundtlig og skriftlig 
underretning til 

Center for Børn & Familier? 
Mundtlig og skriftlig underretning 

Videre samarbejde i teamet 
omkring barnet, der skal 

arbejde videre med sagen 
Teamet omkring barnet

Center for Børn & Familier: 
Centerchef  
Peter Rymann tlf. 43 97 93 38 
pry@greve.dk 

Leder af Familierådgivningen 
Isabel Gebuhr tlf. 43 97 91 37 
isa@greve.dk 

Hvis mistanke/viden retter sig mod  
en ansat i dag- eller døgntilbud så rettes 

henvendelse til: Centerchefen 

Politianmeldelse 
Læs mere 

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn 

Center for Dagtilbud og Skoler: 
Centerchef 
Rasmus Johnsen tlf. 43 97 90 11 
raj@greve.dk 

Den Sociale Døgnvagt: 
Kontaktes via politiet udenfor 
Rådhusets åbningstid. 
Midt- og Vestsjællands Politi i 
Roskilde:  
Tlf: 46 35 14 48 
 

Kontaktpersoner Kontaktpersoner 
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