
HANDLINGSPLAN VID ORO OCH INDIKATIONER PÅ VÅLD OCH ÖVERGREPP 
    (Chef för småbarnspedagogik Catarina Herrmans, Speciallärare Ann-Britt Forsblom) 

KÄNNER INGEN 
ORO 

KÄNNER ORO  
 

INDIKATIONER PÅ  FÖREKOMST AV VÅLD 
ALT. SEXUELLA  

1 2 3    
Inte alls bekymrad. 
Jag känner ingen oro 
för barnet och familjen. 

En aning bekymrad 
eller ibland förvånad; 
stark tilltro till mina 
egna möjligheter. 

Upprepade gånger bekymrad eller 
förvånad; 
God tilltro till mina egna möjligheter. 
Har övervägt behovet av att sätta in 
mer resurser 
 
 
 
 
 
 
 

  Upplever stora bekymmer, barnet eller den unga är i 
farozonen.  
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BASSERVICEN 
FUNGERAR OCH 
RÄCKER TILL 
 
Familjen får stöd av sitt 
eget nätverk. 
 
 
Jag följer med och 
utvecklar barnets 
uppväxtmiljö i samarbete 
med familjen och med 
mina arbetskamrater.  
 
Inom 
fostringsgemenskapen 
följs Barnets plan för 
småbarnspedagogik upp. 
  
I förskola och skola följs 
barnet upp genom 
Barnets/Elevens 
självvärdering. 

MIN ORO FORTSÄTTER  
 

Jag tar upp ärendet om den fortsatta oron med 
vårdnadshavarna. 
 

1. Jag föreslår att familjen själv tar 
kontakt till Utredningsenheten för att 
utreda hur familjen kan få stöd och 
hjälp. Tfn 044-7851726 / fyll i 
kontaktblankett (bilaga) och sänd till 
Utredningsenheten (adress på 
blanketten). 

2. Jag fyller i kontaktblanketten 
tillsammans med vårdnadshavarna 
och sänder till Utredningsenheten. 

3. Om vårdnadshavarna inte kontaktar 
utredningsenheten berättar jag att 
jag då behöver göra en 
barnskyddsanmälan för utredning av 
familjens stödbehov. 
Se bilagan.(Kontakt för bedömning 
av stödbehov vid 
barnskyddsanmälan) 
Barnskyddets och socialarbetetes 
journummer/konsultation kl 8-16, 
044-7851726 
Kl 16-08 + helger dygnet runt 
112 eller 06-3252347 
Utredningsenheten finns vid 
Malmska familjeservicecentral vån. 1 

 
 

 
JAG KÄNNER MYCKET STOR ORO FÖR BARNET 
 
Jag berättar INTE om min oro för vårdnadshavarna. Jag 
diskuterar med min förman. 
Jag gör en barnskyddsanmälan 
(Enligt bilagan) 
OCH 
Jag gör en anmälan till polisen  
(Vid begäran skriftligt och per 
 telefon 050-3803393 /eller vid station) 
E-post till poliisiasema.pietarsaari@poliisi.fi.s 
+ sms till numret ovan om vikitg och brådskande anmälan 
Skriv ner endast det som barnet berättar innan du ringer 
polisen/utredningsenheten.  
Barnets egna ord är viktiga! 

JAG TAR UPP 
MIN ORO MED 
VÅRDNADS- 
HAVARNA 
 
Jag tar min oro till 
tals med 
vårdnadshavarna. 
 
Jag stöder och 
handleder familjen 
genom tätare 
kontakt. 


