
 
 
 

 
 

Brev till lärare 
Att läsa brevet ”Hej alla barn i Göteborg!” för barn i din klass 
Ungefär två barn i varje klass upplever våld i hemmet. Det är viktigt att utsatta barn känner att 
du som vuxen lyssnar och tar det de säger på allvar. Om ett barn berättar att det är utsatt, 
förklara att du vill prata med barnet om en liten stund. Ta barnet åt sidan för ett samtal enskilt 
eller ta hjälp av elevhälsan.  

Samtala vidare och ta hand om barns frågor 
Barn kan få mycket tankar utifrån brevet och här kommer några förslag på vad ni kan samtala 
vidare om. 

• Barnkonventionen och barns rättigheter. Barn har till exempel rätt att gå i skolan, må 
bra och att vara trygga. Du kan läsa på www.minarattigheter.se om du vill veta mer om 
barns rättigheter. 
 

• Vad får och får inte vuxna göra mot barn? Hur kan barn reagera på våld? Du och din 
klass kan läsa om det på den här sidan: www.dagsattprataom.se/vald/under-18/   
 

• Vad kan socialtjänsten hjälpa barn med? Många familjer får hjälp från socialtjänsten, 
vanligast är samtalsstöd för föräldrar. Socialtjänsten träffar barn och föräldrar för att se 
hur barnen har det och om det behövs någon hjälp för att barnen ska ha det bra. Många 
familjer söker själva hjälp från socialtjänsten.                                                              

Vill du som lärare ha mer information hur vi på socialtjänsten jobbar så kontakta oss eller be 
elevhälsan kontakta oss. Vi träffas gärna och samverkar med er i skolan. 

När ska jag orosanmäla till socialtjänsten? 
Du som arbetar med barn är skyldig att genast anmäla om du i din yrkesroll får kännedom om, 
eller misstänker att ett barn far illa. 

När du har en oro som handlar om våld, ring socialtjänsten samma dag med en orosanmälan, 
för att barnet ska få det skydd hen behöver snabbt. I den situationen ska du inte ta kontakt med 
vårdnadshavare för att informera om din anmälan, det kommer socialtjänsten att göra. Vi 
förklarar också för vårdnadshavare att det är så det ska gå till och att ni inte får berätta om 
orosanmälan. Ni behöver inte och ska inte värdera våldet. Det är vår uppgift på socialtjänsten 
att göra en skyddsbedömning, när det gäller våld gör vi en skyddsbedömning samma dag. 

Vid orosanmälan från professionell anmälare, som ni i skolan är, har ni rätt att få återkoppling 
om vi inleder utredning eller inte. Vi ska alltid inleda utredning utan dröjsmål vid uppgifter om 
våld. För att vi ska kunna ge mer information krävs det att vi får samtycke.  

Du hittar kontaktuppgifter till oss på www.goteborg.se/hittasocialkontor 

Hälsningar oss på socialtjänsten Göteborg  

 
Vill du läsa mer kan vi tipsa om följande länkar: 
www.dagsattprataom.se                www.kollpasoc.se 
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