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Samværspolitik
Samværspolitikken er et led i det forebyggende arbejde og tidlig opsporing af fysiske,
psykiske og seksuelle overgreb. Den skal ses som en lokal politik for hvordan personalet er
sammen med børnene og de unge på Lundø og for hvordan børnene og de unge er sammen
med hinanden. Den er derfor både kodeks for personalets adfærd og den er
retningsanvisende for børnenes adfærd.
Samværspolitikken bygger på Gentofte Kommunes ”Beredskabsplan – Forebyggelse og
håndtering af overgreb mod børn og unge” fra 2014 og på ”Den professionelle tvivl – Tegn og
reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge”, som Socialstyrelsen har udgivet i 2010.
Viden:
Børnene og de unges udvikling
Udviklingsniveauet hos Lundøs børn og unge er afhængig af den enkeltes handicap og derfor
har den enkeltes levealder ikke altid sammenhæng med den kognitive alder. Sådan forholder
det sig også med den enkeltes seksualitet. For nogle er det en daglig integreret del, men for
andre stadig et spirende udviklingsområde. Gældende for de fleste er dog, at seksualitet er
noget nyt og spændende.
Det kan på den baggrund være vanskeligt for børnene og de unge at vurdere, hvornår de
overtræder en andens eller egne grænser i forhold til fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb.
Alle medarbejdere på Lundø
- Kender definitioner på overgreb – fysisk, psykisk og seksuelt
- Kender til tegn på overgreb
- Har faglig viden om børns normale udvikling – særligt udvikling af seksualitet
- Har faglig viden om det enkelte barns udvikling og handicap
- Kender til den skærpede underretningspligt
- Kan se forskel på trivsel og mistrivsel
- Kan se og rumme barnets situation og sammenhæng.
Tegn og signaler på fysisk og psykisk vold samt seksuelle overgreb
Se A.8 Beredskabsplan – forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge fra
Gentofte Kommune samt A.9 Den professionelle tvivl – tegn og reaktioner på seksuelle
overgreb mod børn og unge fra Socialstyrelsen.
Dialog:
På Lundø er vores udgangspunkt, at det er professionelt at være i tvivl, men det er
uprofessionelt ikke at handle på sin tvivl. Derfor er:
- Vi i dialog om det, vi ser og opdager. Der foregår pædagogiske refleksioner
medarbejdere imellem og mellem medarbejdere og ledelse i vores daglige praksis
- Vi i dialog med børnene og de unge om deres seksualitet
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- Dialogen en del af vores daglige praksis f.eks. på sidemøde, teammøde eller til
evaluering af dagens arbejde
- Har vi løbende temaet overgreb som fokuspunkt i organisationen f.eks. som emne på
personalemøde.
Åbenhed:
På Lundø anser vi faglig åbenhed som et vigtigt element i en tidlig opsporing af overgreb. Vi
har derfor en faglig åbenhed, hvor vi:
- Arbejder med flere hypoteser i den enkelte sag
- Er trygge til at reflektere med kolleger og ledere
- Respekterer hinandens professionelle tvivl
- Sætter os selv og vores handlinger i spil – vores selvopfattelse, vores relationer med
børn og unge – og vi drøfter dem nysgerrigt med vores kolleger.
Handling:
Hvis en medarbejder får mistanke om fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb se C.5
Beredskabsplan overgreb mod barn. Her kan du se, hvem du skal tale med om dine
observationer og hvordan processen foregår videre.
Daglig pædagogisk praksis:
Personalets opgave er:
- at sikre der ikke sker fysiske, psykiske og seksuelle krænkelser eller overgreb
- at korrigere børnene og de unges adfærd, hvis de i leg og sjov overskrider grænserne
og f.eks. berører andre mere intime steder, siger upassende ting til hinanden eller slår
- at lære børnene og de unge at respektere egne og andres personlige grænser
- at lære børnene og de unge at udvikle egen identitet og at det er i orden sige fra
- at støtte og vejlede den enkelte på en respektfuldt måde.
Personalets rolle
Personalets rolle er derfor, at guide børnene og de unge til at mærke egne grænser og til ikke
at overskride andres grænser. Derfor er det vigtigt, at vi i dagligdagen guider børnene / de
unge til, hvad der er accepteret adfærd, samt hvad der virker anstødeligt og kan være
problematisk. F.eks. hvor tæt man går på andre rent fysisk, hvordan vi taler til og om
hinanden, hvornår man giver et knus eller hvor man rører ved hinanden.
Som medarbejder på Lundø er man ansvarlig for samtlige omsorgsopgaver i forhold til
børnene og de unge. Herunder også verbal og fysisk støtte i hygiejnesituationer. Medarbejderne vil, i disse situationer, til enhver tid prioritere hensynet til børnenes / de unges integritet
ved at udarbejde hensigtsmæssige individuelle støtte- og arbejdsrutiner, som også samtidig
kan forebygge og beskytte medarbejderne. Hvis børn, unge eller forældre ønsker hjælp til
personlig pleje af personale af samme køn, honorerer vi ønsket i det omfang, det er muligt.
Personalet som rollemodel
Personalet fungerer også som rollemodeller. Derfor handler personalet på følgende måde:
- Vi respekterer en lukket dør til et værelse ved at banke på, før vi træder ind på
værelset
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- Vi respekterer, hvis et barn eller ung vil være alene på toilettet
- Vi giver kram – ikke kys. Kram til de unge gives, så det ikke udfordrer den unges
seksualitet. F.eks. kram fra siden
- Vi klæder os, så det ikke udfordrer børnene og de unges seksualitet. Vi har derfor en
dresscode på Lundø. Personalet bærer tøj med minimum korte ærmer eller top med
brede stropper og halsudskæring, der ikke viser bryst, samt tøj, der som minimum går
ned til knæene eller midt på låret. Når man bærer kort kjole eller nederdel bæres
cykelbuks eller strømpebukser under.
- Vi taler anerkendende til børnene og de unge – det gælder selvfølgelig også
personalet imellem
- Vi har altid døren på klem, når vi er på værelset eller på badeværelset med et barn
eller en ung.
- Vi bader og klæder ikke om sammen med børnene og de unge
- Vi ligger ikke ved siden af børn og unge i deres seng eller i sofaen, f.eks. når de bliver
puttet eller har brug for omsorg om natten
- Vi vurderer hele tiden vores handlinger i forhold til det enkelte barns udviklingstrin,
vores relation til barnet og barnets reaktion på vores handlinger. Reflekterer selv og
sammen med kolleger og justerer vores handlinger, så barnets grænser ikke
overskrides – fysisk, psykisk og seksuelt.
På Lundø må børnene og de unge gerne
- være gode kammerater
- sove på samme værelse med et barn/ung af samme køn
- være kærester
- holde hinanden i hånden
- kalde hinanden søde ting
- give sin kæreste et knus og kram, hvis denne indvilliger i det
- holde om hinanden, f.eks. når man sidder og ser tv
- være på værelset sammen med åben dør
- være alene på sit værelse, hvis man får behov for, at tilfredsstille sig seksuelt.
På Lundø må børnene og de unge ikke
- sove på samme værelse som sin kæreste
- sove på samme værelse med et barn/ung af modsat køn
- kysse hinanden på munden
- tage tøjet af hinanden
- være alene to børn eller unge på værelset med lukket dør
- udøve sin seksualitet i det offentlige rum
- udøve fysik og psykisk vold

Politikken er udarbejdet i en arbejdsgruppe under MED.
Den er drøftet og kommenteret på personalemøde den
23. februar 2016 og derefter tilrettet af arbejdsgruppen.
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