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Skolan är en mycket viktig arena för barn och unga, då det är en plats där de har kontakter 
med vuxna utanför hemmet. När det blir avbrott från skola och vardag förlorar många barn 
och ungdomar kontakten med trygga vuxna i sin omgivning. Det innebär att deras möjligheter 
att signalera sin utsatthet och att söka hjälp försvåras. Därför är det extra viktigt att alla vuxna 
tar sitt ansvar och ingriper när de misstänker att ett barn i deras närhet far illa.
Det är viktigt att komma ihåg att barn aldrig är ansvariga för sitt eget skydd. Det är alltid 
vuxnas ansvar att skydda ett utsatt barn eller ungdom. Detta gäller särskilt dig som jobbar i 
verksamheter som möter barn och unga.

 Var en trygg vuxen för alla barn och unga - 

    Agera vid misstanke om utsatthet

 
Orosanmälan
Vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa, gör en orosanmälan (i enlighet med 
SoL 14 kap. 1 §) till socialkontoret där barnet bor. Kontaktuppgifter finns på www.goteborg.
se/hittasocialkontor. Utanför kontorstid ringer du Socialjouren, telefonnummer 
031-365 87 00. 

Rådgör med socialtjänsten
Vid frågor och funderingar om orosanmälan har du möjlighet att rådgöra med socialtjänsten. 
Du kan också vända dig till Barnahus Göteborg, telefonnummer 031-367 93 95.

Vid oro kring hedersrelaterat våld kontakta Resursteam heder 
Har du frågor och funderingar som rör hedersrelaterat förtryck kontakta Resursteam heder 
Göteborg. Här finns specialkompetens på området och du kan vara anonym. Kontaktuppgifter 
finns på www.goteborg.se/hittaresursteamheder.

Polisanmälan 
Vid misstanke om pågående eller planerat brott ring 114 14 och gör en polisanmälan. Du kan 
läsa mer om det här www.polisen.se/kontakt/tipsa-polisen.

Vid en akut situation ring 112.

Var en trygg vuxen
Uppmärksamma barn och ungas utsatthet för våld i hemmet
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