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Skolebestyrelsen                                                                     Stige Skole 

 

Principper vedrørende forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge 
 

Børns trivsel er en væsentlig forudsætning for læring i skolen og der er rigtigt mange forhold, der 

kan spille ind på et barns trivsel igennem skoletiden. 

 

På Stige Skole har bestyrelsen valgt at have fokus på forebyggelse og håndtering af overgreb mod 

børn og unge som en del af trivselsarbejdet ved at udarbejde principper: 

• som kan forebygge overgreb mod skolens elever 

• som kan anvise handlemuligheder, hvis der opstår bekymring, mistanke eller viden om overgreb 

 

Odense Kommunes ”Beredskabsplan til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og 

unge” beskriver klart og tydeligt, hvordan det pædagogiske personale og ledelsen på skolen skal 

forholde sig til forebyggelse og håndtering af bekymring, mistanke eller viden om overgreb. Det er 

derfor essentielt, at alle skolens medarbejdere til hver en tid er opdaterede på denne. 

 

På baggrund af ovenstående skal principperne på området gå i to spor: 

 

Skolens ledelse  

1. Skal sikre, at der til enhver tid er den nødvendige viden og kompetence til stede hos det pæ-

dagogiske personale. 

 

2. Skal sikre at lærere og pædagoger arbejder med elevernes almene personlige udvikling, så-

ledes eleverne udvikler en robusthed og selvstændighed, som fremmer deres muligheder for 

at modstå pres og sige til og fra. 

 

Om implementering af principperne: 

 

Ad. 1 

Skolelederen gennemgår på et personalemøde en gang årligt ” Beredskabsplan – handleguide om 

hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb” og ”Handleguide til håndtering af krænkelser 

overfor elever”. Det aftales i skolens MED-udvalg, hvordan nyansat personale gøres bekendt med 

ovennævnte. 

 

Ad. 2 

Hvert år i uge 6 arbejdes der i alle klasser med det obligatoriske emne ”Sundheds- og seksualunder-

visning og familiekundskab” – skolens principper vedrørende forebyggelse og håndtering af over-

greb mod børn og unge skal altid indgå i forbindelse med planlægningen af undervisningen i uge 6. 

 

Skolebestyrelsens tilsyn: 

Skolebestyrelsens formand sikrer, at der lægges en årlig afrapportering ind i bestyrelsens årsplan. 

 

Baggrunden for dette princip er historisk betinget og skal forebygge, at en lignende historie genta-

ges. 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 23. oktober 2018 

 

 

Steen Jakobsen 

Formand for skolebestyrelsen 


