Børnehuset Fuglereden
Handleplan for børns seksuelle lege i institutionen
1. Hvis vi ser, at børn undersøger hinanden, vurderer vi følgende aspekter:
a. Stedet: Det skal ikke være et offentligt rum, hvor der færdes mange mennesker, og
hvor f.eks. forældre kommer og går.
b. Alderen: Er det jævnaldrende, der undersøger hinanden? Er det et ældre barn, der
undersøger et mindre barn, er det vigtigt at holde øje med, at legen er frivillig fra
begge parter.
c. Magtfordelingen: Det er vigtigt, at der er en lige magtfordeling, og at ingen tvinges
til noget, de ikke har lyst til. Ingen må krænkes eller få overskredet grænser. Det er
vigtigt at overveje, hvilken relation børnene ellers har til hinanden i dagligdagen.
d. Vores egen reaktion: Det er væsentligt, at vi går i dialog med børnene, og kan tale
om emnet, hvis det er noget, der optager det enkelte barn eller gruppen.
2. Kys
a. Voksne i institutionen giver og modtager ikke kys på munden til og fra børn. Kys
mellem børn er okay, hvis begge parter har lyst til det.
3. Hvordan er doktor- og numselege okay?
a. I institutionen er der en regel om, at underbukserne bliver på. Børnene må gerne
kigge og undersøge, hvor det er naturligt at have bukserne af – f.eks. på toilettet.
Aspekterne i punkt 1 overvejes i denne forbindelse.
b. Penetration er aldrig okay.
4. Når vi er alene med børnene
a. Vi er opmærksomme på, hvordan børnene sidder hos os.
b. Vi er indbyrdes åbne om, hvad vi gør. Hvis man f.eks. går alene voksen med børn i
et lukket rum.
c. Man er ikke alene i svømmehallen med børn.
5. Hvis børn udviser større interesse for det seksuelle område end ellers
a. Vi kan vælge at tage emnet op i gruppen – eksempelvis som et tema om kroppen.
b. Vi observerer og er i dialog med forældrene om emnet, hvis det er udtalt og
udover normalt for aldersgruppen.
c. Forældre informeres altid om barnets daglige trivsel.
d. Forældrene informeres, hvis deres eget barn har indgået i lege af seksuel karakter,
eller lege, hvor børnene har haft tøjet af.
6. Ved mistanke om seksuelle overgreb
a. Ved mistanke følger vi Favrskov Kommunes beredskabsplan til håndtering af
tilfælde, hvor ledere og medarbejdere har mistanke om vold eller seksuelle
overgreb.

