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Socialministeriet
Att. Jane Vitu
Holmens Kanal 22
1060 København K

Den 4. maj 2005

VEDR. PJECEN "HVAD MÅ DU SIGE"
Børnerådet har modtaget udkast til pjecen ”Hvad må du sige” i høring og takker
herfor. Børnerådets kommentarer vil hovedsagelig være med udgangspunkt i et
perspektiv set fra de berørte børn.
Inddragelse af børn og unge
Vi finder at pjecens anvisninger på, hvornår børn og unge skal informeres, give
samtykke eller deltager i møder, hvor der udveksles informationer om dem er
meget upræcist og ikke konsistent beskrevet pjecen igennem. F.eks. giver en
formulering som ”som har en vis modenhed”, se s. 10, ikke megen klarhed for
den fagperson, som skal anvende pjecen og betoningen af inddragelse af den
unge på s. 19 er meget vag og næsten fraværende.
Børnerådet finder, at teksten bør afspejle egentlige regler og rettigheder for børns
inddragelse/given samtykke på området, men også lægge op til en praksis for
inddragelse af børn og unge, som går videre. De senere års udvikling af
forståelsen for, hvor vigtigt det er for børn og unge at blive inddraget i deres
sociale sager bør afspejle sig i den praksis som denne pjece må lægge op til.
Forskellige specifikke kommentarer
S. 7 sidste afsnit. Ordet ”undtagelsesvis” er for stærkt. Bekymringsgrupper, hvor
børns forhold drøftes anonymt, er almindelig brugt.
S. 9. Teksten bør afspejle, at der en gang imellem findes situationer, hvor
forældre ikke forstår eller accepterer en opfattelse af at barnet mistrives.
S. 12, sort kasse 1. linie: Ordet ”Handlingsvejen” bør vist være ”Handlevejen”.
Spørgsmålet om, hvorvidt forældre skal orienteres i underretningssituationer
berøres overhovedet ikke, hvilket det bør. Der findes situationer af så alvorlig
karakter, hvor det kan være direkte skadeligt for barnet eller for politiets
efterforskning, hvis fagpersonen forud for en indberetning orienterer forældrene.
F.eks. i sager om seksuel misbrug eller mishandling.
S. 14. 1. linie i teksten understreger behovet for at slette ordet ”undtagelsesvis”
på s. 7, jf. ovenfor.
S. 26 om SSP-samarbejdet. Det er vores opfattelse, at beskrivelsen af muligheder
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for udveksling af oplysninger i SSP-samarbejdet er en for fri udlægningen af
Retsplejelovens §115 b, idet der i loven er beskrevet forhold, som skal være til
stede, for at denne udveksling kan foregå.
Med venlig hilsen
Bente Ingvarsen
sekretariatschef
Børnerådet 4. maj 2005

http://brd.dk/b%c3%b8rner%c3%a5det+mener/h%c3%b8ringssvar/2005/h%c3%b8ri...

14-02-2014

