Omsorgssvigt, vold og underretning (Aarhus)
Underviser|

Ryk direkte i fængsel. Så galt kan det gå, hvis du underlader at underrette ved omsorgssvigt af børn. Kom til
højaktuelt kursus og bliv opdateret på de skærpede regler om underretning. Læge og ekspert Vibeke Manniche
underviser i, hvordan man bedst forholder sig til den svære, men vigtige underretningspligt.
Undersøgelser viser, at tæt på hvert sjette barn i løbet af det seneste år har været udsat for, eller overværet,
fysisk vold i hjemmet, mens omkring hvert 12. barn har oplevet psykisk vold.
Rigtig mange professionelle har oplevet tvivl omkring et barns ve og vel, men undladt at underrette. Nogle
håbede, at andre ville tage affære. Nogle frygtede måske at spolere forældresamarbejdet og andre håbede, at de
ganske enkelt tog fejl.
Langt de fleste af os kan gøre det en tand bedre – samtidig med, at det nu er blevet indskærpet, at man risikerer
at få op til 4 måneders fængsel for at undlade at underrette. En dom, som kan fældes mange år efter skaden er
sket, og når barnet f.eks. er blevet voksent. Vi ser netop nu et stigende antal tidligere omsorgssvigtede børn
lægge sag an mod ikke alene kommunerne, men også enkeltpersoner.
Det er afgørende, at al personale, som har med børn at gøre, kender deres skærpede underretningspligt og ikke
mindst tør at reagere, når et barn lider overlast. Det er samtidig vigtigt at kende til symptomerne på f.eks. vold,
seksuelle krænkelser o.s.v. Får man kendskab til, at et barn udsættes for vold SKAL man i dag underrette de
sociale myndigheder og kan som sagt straffes med fængsel for at undlade.
Relevante professionelle er fx pædagoger, dagplejere, lærere, sundhedsplejersker, læger m.fl. Alle der har med
børn at gøre i deres professionelle virke.
Læge Vibeke Manniche var lægelig ekspert, da Barnets Reform blev udformet og er dagens engagerede og
indsigtsfulde underviser. Dagen byder på fakta, eksempler fra hverdagen og praktiske øvelser.Vær opmærksom
på, at vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt vores Kundeservice
på tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.
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