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Til skoler og dagtilbud 

Skoler og dagtilbud er afgørende for at nå de sårbare og udsatte børn og 
unge, som er hårdt ramt af krisens konsekvenser 

De seneste måneder har stillet høje krav til jer, som har skullet modtage børn i dagtil-
bud og varetage undervisning af vores børn og unge med nye retningslinjer, høje hygi-
ejnekrav og digitale læringsmetoder. Med anden fase af genåbningen vil alle børn i 
dagtilbud og børn og unge på alle klassetrin i skoler komme tilbage til en hverdag 
uden for hjemmet. Der vil i den forbindelse være brug for at rette en særlig opmærk-
somhed på de sårbare og udsatte børn og unge, for hvem tiden uden dagtilbud eller 
skole har haft store konsekvenser. 

Krisen har nemlig i mange sårbare og udsatte familier medført øget stress samt et in-
tensiveret samvær mellem voksne og børn uden den ”pause”, som dagtilbud og skoler 
normalt giver. Samtidigt har det for dagtilbud og skoler ikke i samme omfang som nor-
malt været muligt at observere og være i direkte kontakt med barnet eller den unge. 
For børn og unge i sårbare og udsatte familier kan en ulykkelig konsekvens være en 
øget forekomst af overgreb, vold og mistrivsel, som kræver, at vi har en skærpet op-
mærksomhed, så vi får opsporet og sat ind.  

Opsporing af overgreb er en kompleks og vanskelig opgave, som I, der er tættest på 
børnene i det daglige, spiller en vigtig rolle i. Det kræver svære vurderinger, og det er 
vigtigt, at I får vejledning og støtte til opgaven.  

Der kan findes relevant viden og værktøjer hos Socialstyrelsen, der bl.a. har udarbej-
det materiale om redskaber til opsporing (https://vidensportal.dk/temaer/opsporing-
1), hvordan tegn på mistrivsel spottes (https://vidensportal.dk/temaer/opsporing-
1/malgruppe), og hvordan man taler med barnet om overgreb (https://videnspor-
tal.dk/temaer/boern-der-oplever-vold/at-tale-med-born-om-overgreb/at-tale-med-
born-om-overgreb).   

Socialstyrelsen har også udarbejdet materiale om det organisatoriske niveau, og hvor-
dan det kan understøtte opsporingsarbejdet, (https://vidensportal.dk/temaer/opspo-
ring-1/organisatoriske-og-faglige-virkemidler-til-opsporing-af-born-i-udsatte-positio-
ner). Det er nemlig afgørende, at I ikke står alene med opgaven, når den professionelle 
tvivl naturligt opstår som følge af sagernes kompleksitet. 

COVID-19 har været særligt udfordrende for dagtilbud og skoler, og I har ydet – og 
yder – en stor indsats. Som en del af jeres vigtige arbejde er det afgørende, at vi får un-
dersøgt forholdene og hjulpet, når der er tegn på overgreb, og at vi trods krisens svære 
arbejdsbetingelser har en øget opmærksomhed på vores udsatte børn og unge.    
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