Retningslinjer for medarbejderes samvær med børn 2015
For at forebygge og tidligt opspore vold og seksuelle overgreb mod børn har vi i bestyrelsen og i
medarbejdergruppen debatteret følgende retningslinjer for vores samvær med børn i Privat
skovbørnehaven Mariehønen.
Generelt kan vold og overgreb mod børn have mange udtryksformer – lige fra skæld ud, råben,
ignorering, latterliggørelse til fysisk vold og misbrug.
Eller i form af strukturel vold og strukturelle overgreb som følge af dårlige normeringer, for lidt
plads, mangel på demokratisk inklusion og anerkendelse af individets ret til at være sig.
Vores udgangspunkt og daglige arbejde tager afsæt i, at børn har brug for kærlighed, kropslig
nærhed, trøst og knus.
Frygten for overgreb må ikke resultere i udsultning af det varme, kropslige samvær, børn (og
voksne) profiterer af. I stedet vil vi opstille sunde retningslinjer for vores samvær med børnene.
Disse retningslinjer vil blive debatteret løbende – med afsæt i vores konkrete daglige omgang med
børnene.
Det er nødvendigt at beskytte børn mod misbrug – både fra andre børn og fra voksne. Og det er
vigtigt at skabe et miljø, hvor de voksne kan sikres mod mistanke.
Dette kan kun ske ved at etablere en åben og reflekterende kultur – også om disse følsomme emner.
De fysiske rammer med åbne døre til alle rum er en del af en sådan kultur, hvor tillid og fælles
refleksion erstatter kontrol og overvågning.
Voksne må gerne være alene med en gruppe børn (max. 4 børn) - både hjemme i børnehaven og på
mindre ture.
”Sofie! Sofie! Kom – Ellen har slået sin diller!”
Erik, 3 år
Børnenes lyst og interesse for udforskning af deres køn er naturlig og skal have sin plads. De skal
have lov at lege ”læge”-lege m.m. og mødes med nænsomhed af sundt afgrænsede voksne.
Børnene skal have lov at bade nøgne sammen med voksne, der er iklædt badetøj eller almindeligt
tøj (ikke i undertøj).
Som nævnt skal børnene have kram, knus, kild og kys (vi kysser dog ikke børnene på munden), og
de må gerne sidde på skødet af de voksne.
Billeder af børn i børnehaven må kun bruges på børnehavens hjemmeside, lukkede facebook side,
internt i børnehaven og kun efter aftale med forældre i andre sammenhænge.

