Fra bekymring til handling
Mistrivsel blandt små børn
Er du bekymret for, om dit lille barn trives og udvikles, som det skal, eller ønsker du råd og vejledning,
kan du kontakte Sundhedsplejen
Mistrivsel blandt større børn i daginstitution eller skole
Går dit barn i daginstitution eller skole, og bekymrer du dig for dit barns udvikling og trivsel, kan du tale
med barnets pædagog eller lærer herom. Du kan også kontakte dit barns dagsinstitution eller skole og
bede om at få drøftet dit barns situation med flere fagpersoner under ”Børneparaplyen”, som
fagpersonerne har adgang til.
Du er også velkommen til at kontakte Sundhedsplejen . Endelig kan du også ringe til Børn, Unge og
Familie
Alkohol, stofmisbrug eller kriminalitet
Er du bekymret for, at dit barn eller et barn, du kender, er ved at udvikle et alkohol- eller stofmisbrug,
kan du henvende dig hos Børn og Familie
Har du mistanke om, at dit barn eller et barn, du kender, er ved at komme ud i kriminalitet, bør du
ligeledes kontakte Børn & Familie
Mit barn vil flytte hjemmefra / jeg smider mit barn ud
Den der har forældremyndigheden har forsørgelsespligten, ind til barnet bliver 18 år. Sønderborg
Kommune anbringer som udgangspunkt ikke unge mellem 15-18 år og tilbyder dermed heller ikke et
værelse eller en lejlighed til den unge.
Der ydes rådgivning og vejledning via Børn, Unge & Familie, både den unge selv og forældrene er
velkommen til at henvende sig.
Du kan kontakte Børn og Unges Modtagelse på 8872 4242 og få hjælp og vejledning.
Skilsmisse
Statsforvaltningen tilbyder rådgivning og mægling i forbindelse med skilsmisse og separation. Du kan
kontakte Statsforvaltningen på telefonnummer 72 56 79 00.
Vold og seksuelt misbrug
Har du mistanke om, at dit barn eller et barn, du kender, bliver udsat for vold eller seksuelt misbrug,
skal du straks kontakte Børn og Families modtagelse telefon 8872 4242 og få en aftale med Børn og
Families vagt for råd og vejledning. Børn og Familie kan hjælpe dig med en anmeldelse til Politiet.
Ansvaret for en eventuel efterforskning ligger hos politiet. Men uanset om og hvordan politiet vælger at
gå videre med sagen, er det altid Sønderborg Kommunes ansvar at tage stilling til barnets behov og
iværksætte den nødvendige støtte til barnet og familien. Det gælder både akut, i løbet af en eventuel
efterforskning og på længere sigt.
Med mindre mistanken retter sig mod forældrene, inddrages forældrene efterfølgende med henblik på
at drøfte underretningen og tilrettelægge den nødvendige hjælp til barnet
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