Underretning til Kommuneqarfik Sermersooq om et barn
eller en ung efter §16 i Inatsisartutlov nr. 20 af. 26. juni 2017
Til udfyldning af ansatte i kommuner og anden offentlig tjeneste

Ved mistanke om at et barn eller ung har været udsat for vanrøgt (omsorgssvigt), vold og trusler mod barnet eller den unge,
eller mod andre medlemmer af husstanden, eller seksuelle overgreb mod barnet eller den unge, betragtes sagen som akut.

Det er en vigtig oplysning, da der er
særlige retningslinjer og arbejdsgange for
håndtering af underretningen, hvis der
er mistanke om, at et barn eller ung har
været udsat

Har du på den baggrund mistanke om, at
barnet eller den unge er i akut fare/risiko?

Hvis ja; er din mistanke
rettet mod forældrene?

❑ Ja

❑ Ja

❑ Nej

for vanrøgt (omsorgssvigt), vold og trusler
mod barnet eller den unge, eller mod
andre medlemmer af husstanden, eller
seksuelle overgreb mod barnet eller den
unge.

❑ Nej

Du må ikke orientere forældrene om, at
du underretter Kommuneqarfik Sermersooq, hvis der er mistanke om, at overgrebene mod barnet eller den unge er begået
af forældrene eller andre omsorgsgivere.

BARNETS OPLYSNINGER
Navn:

Cpr.nr.:

BARNETS MORS OPLYSNINGER
Navn:

Adresse:

BARNETS FARS OPLYSNINGER
Navn:

Adresse:

Hvem har forældremyndigheden over barnet?. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Hvad underrettes der om?

❑ Fælles ❑ Mor ❑ Far

Er der misbrug i familien? Uddyb:

Søskende? Alder? I skole? På daginstitution?

Observationer (beskriv, hvad der er anledning til bekymringen for
barnet. Vær så konkret og beskrivende som muligt. Brug gerne
eksempler. Pas på ikke at lave fortolkninger eller hypoteser. Beskriv
kun det faktuelle. Hvis oplysningerne kommer fra andre end dig selv,
skal du skrive, hvor oplysningerne kommer fra).
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Hvad er der gjort fra jeres side
for at afhjælpe problemet?

Yderligere bemærkninger:

Forældre har givet samtykke til videregivelse af oplysninger. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

❑ Ja

❑ Nej

Dato forældre blev orienteret:

Institution

Dato

Underskrift
BILAG: Uddybende beskrivelser
kan vedlægges.

Når du er færdig med at udfylde skemaet, sender du det til Underretningsvagten i
Kommuneqarfik Sermersooq på mailadressen meeqqavut@sermersooq.gl.

HVAD SKER DER NU?
Senest en uge efter at vi har
modtaget din underretning, vil
du modtage en kvittering. Hvis
du ikke har modtaget en kvittering fra Underretningsvagten
i Kommuneqarfik Sermersooq
senest én uge efter, at du har
fremsendt underretning, kan
du kontakte os på tlf. 36 72 81.
Underretningsvagten i
Kommuneqarfik Sermersooq
vurderer alle underretninger
inden for 24 timer efter modtagelsen. Den første vurdering
skal afklare, om der skal
handles akut. Det sker, hvis vi
vurderer, at der er direkte fare

for, at børn eller unge tager
alvorligt skade, hvis der ikke
handles øjeblikkeligt. Dernæst
tager vi stilling til, om der skal
iværksættes en socialfaglig
undersøgelse. En socialfaglig
undersøgelse indebærer, at
barnets eller den unges forhold undersøges nærmere. Det
sker ved at indhente udtalelser
fra skole, institution eller andet, og ved at tale med barnet
eller den unge og forældrene.
En socialfaglig undersøgelse
kan føre til, at barnet eller den
unge og familien får støtteforanstaltninger.

Kommuneqarfik Sermersooq
orienterer altid forældrene om,
at vi har fået en underretning
om deres barn eller unge.
Når du som fagperson underretter om bekymring for
et barn, kan du få oplyst om
underretningen giver anledning til at der udarbejdes en
socialfaglig undersøgelse.
Ifølge Inatsisartut-lov nr. 20 af.
26. juni 2017 skal en eventuel
socialfaglig undersøgelse være
afsluttet senest to måneder
efter modtagelse af underretningen. Når en eventuel undersøgelse er afsluttet, kan du

tillige få oplyst, om der bliver
iværksat støtteforanstaltninger
efter Inatsisartutlov nr. 20 af.
26. juni 2017, samt eventuelt
oplysninger om, hvilken konkret type støtteforanstaltning,
der er tale om, hvis vi vurderer,
at det er relevant. Hvis du
modtager disse oplysninger,
har du tavshedspligt.
Vi vil i løbet af kort tid kontakte dig for yderligere information om barnet eller den unge.
Tak fordi du gav dig tid til at
underrette om et barn eller
en ung.

SKÆRPET UNDERRETNINGSPLIGT
Som fagperson har du en
skærpet pligt til at underrette
de sociale myndigheder, når
du har mistanke om, at et barn
mistrives og måske er udsat
for vold eller andre former for
omsorgssvigt.
Pligten gælder offentligt
ansatte, læger og personer,
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der er ansat i institutioner, ved
opholdssteder, familiepleje,
krisecentre, behandlingstilbud
eller andre private tilbud, der
udføres for det offentlige.
Ansatte i social-, skole- eller
sundhedssektoren samt ansatte i daginstitutioner har en
skærpet pligt til straks at un-

derrette kommunalbestyrelsen,
når den ansatte i forbindelse
med udøvelsen af sit professionelle virke bliver bekendt med,
eller har grund til at antage,
at et barn har behov for særlig
støtte. Samme underretningspligt gælder borgere med
hverv, der hviler på offentligt
valg, eller borgerlig ombud,

jf. Inatsisartutlov nr. 20 af 26.
juni 2017 om støtte til børn §
16. Disse grupper af offentligt
ansatte og folkevalgte har altså
en skærpet/udvidet pligt til at
underrette kommunalbestyrelsen, hvis de får kendskab til,
at et barn lever under forhold,
som bringer dets sundhed og
udvikling i fare.
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