Indberetning om undersøgelse af person og/eller opholdsrum
I henhold til bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, om magtanvendelse overfor børn og unge, der
er anbragt udenfor hjemmet

Tilbuddets/opholdsstedets navn, adresse og afdeling:
Tilbuddets navn og afdeling:
Adresse:

Undersøgelse vedr.:
Barnets/den unges navn:
Anbringende kommune:

Cpr. nr.:
Rådgivers navn:

Undersøgelsens art:
Hvilken undersøgelse har der været tale om (sæt kryds) (sæt kryds i begge felter, hvis dette har været
tilfældet):
Registrering af undersøgelse af opholdsrum jf. bekendtgørelsens §§ 12 og 13 samt § 15-17
Registrering af undersøgelse af person jf. bekendtgørelsens §§ 12 og 14 samt § 15 -17

Tidspunkt for og beskrivelse af omstændighederne omkring undersøgelsen:
Dato:
Klokkeslæt:
Hvor mange minutter varede det?
Beskriv de bestemte grunde, der gav anledning til at undersøgelsen var påkrævet, samt hvorledes
undersøgelsen foregik?
Beskriv hvad der har været forsøgt af lempeligere metoder, inden undersøgelsen blev foretaget? (der er
krav om, at den unge skal opfordres til selv at aflevere eventuelle effekter):
Hvorledes er barnet/den unge blevet oplyst grunden til, at undersøgelsen iværksættes? (dette er et krav
med mindre der er særlige omstændigheder, der taler imod)
Hvilke af barnets/den unges opholdsrum (værelse, skabe eller andre rum personen råder over) og/eller
genstande (kommoder, opbevaringsbokse, tasker og poser i opholdsrummet) er blevet undersøgt?
Blev barnet/den unge tilbudt at overvære undersøgelsen og/eller fik efterfølgende straks gennemgået
undersøgelsen og dens resultat? (dette er et krav, hvis barnets/den unges genstande i opholdsrummet
undersøges jf. § 13)
Hvorledes blev barnet/den unges person undersøgt? (Der må alene foretages klap uden på tøjet og
undersøgelse af lommer og sko. Personalet kan dog kræve, at barnet eller den unge tager sit overtøj, hue
og sko af)
Hvilke effekter blev der evt. fundet under undersøgelsen?
Er der efter undersøgelsen tilbageholdt genstande, der tilhører barnet/den unge?

Hvis ja, er der så lavet liste over genstandene og udleveret kopi til barnet/den unge?

Barnets/den unges oplevelse og redegørelse:
Beskriv hvornår og hvorledes barnet/den unge er gjort bekendt med indberetningen:

Barnets underskrift eller redegørelse skal skrives her eller vedlægges skemaet: (formår barnet/den unge
ikke at redegøre eller underskrive indberetningen grundet alder eller handicap og funktionsniveau, bedes
dette beskrevet – eller har barnet/den unge ikke ønsket at udtale sig, skal dette ligeledes anføres)

Til forebyggelse og læring:
Beskriv barnets/den unges tilstand i den tid undersøgelsen fandt sted, samt hvordan blev barnet/den unge
påvirket af undersøgelsen (under og efter)?
Efter refleksion kunne der så have været handlet anderledes? (eksempelvis: kunne undersøgelsen have
været forbygget eller foregået af frivillighedens vej?)
Hvordan er omstændighederne omkring undersøgelsen evalueret i personalegruppen med henblik på
forebyggelse lignende episoder?

Undersøgelsen er foretaget af (der skal som hoved regel altid deltage mindst 2 ansatte ved
undersøgelser, jf. § 16):
Medarbejderens navn:
Medarbejderens navn:
Dato:

Underskrifter:

Evt. øvrige tilstedeværende:
Tilstedeværende
kollega(er):
Dato:

Underskrift (er):

Tilstedeværendes beskrivelse:

Orientering:
Dato for tilbuddets/opholdsstedets underretning til anbringende
kommune:
Er forældremyndighedsindehaverne blevet underrettet om undersøgelsen?
(sæt kryds) (Underretning af forældremyndighedsindehavere er kun et krav,
hvis der er fortaget en ikke tilladt undersøgelse)
Forstanderens/lederens kommentarer:

Dato

Forstander/leders underskrift

Ja

Nej

