Indberetning om magtanvendelse til Vesthimmerlands Kommune
I henhold til bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, om magtanvendelse overfor børn og unge, der
er anbragt udenfor hjemmet

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

Magtanvendelse m.v. overfor:
Barnets/den unges navn:
Anbringende kommune:

Cpr. nr.:
Rådgivers navn:

Indgrebets art:
Hvilket indgreb i selvbestemmelsesretten er der tale om (sæt kryds):
Registrering af tilladt magtanvendelse jf. bekendtgørelsens § 2 stk. 1 og 2 i form af at barnet eller
den unge fastholdes eller føres til et andet opholdssted (indberettes ved månedens udgang)
Indberetning af ikke tilladt magtanvendelse jf. bekendtgørelsens kapitel 1-4 (indberettes inden 3
dage)
Registrering af nødværge jf. bekendtgørelsen § 2 stk. 3 og straffelovens § 13 (indberettes inden 3
dage)

Tidspunkt for og beskrivelse af omstændighederne omkring indgrebet:
Dato:
Klokkeslæt:
Beskriv indgrebet/magtanvendelsen (herunder hvordan blev barnet/den unge ført, fastholdt og/eller tilbageholdt):
Hvor mange minutter varede det?
Hvor skete det?
Beskriv situationen, der udløste magtanvendelsen, herunder hvad der har været forsøgt at mindre
indgribende tiltag og socialpædagogisk bistand:
Hvorfor var det nødvendigt at gribe ind? (Det skal anføres her, hvis magtanvendelsen er forgået i
forbindelse med at Børn og unge-udvalget har truffet afgørelse om, at barnet eller den unge kan
tilbageholdes i op til 14 dage i starten af anbringelsen)

Til forebyggelse og læring:
Beskriv barnets/den unges tilstand i den tid indgrebet fandt sted:
Hvordan blev barnet/den unge påvirket af indgrebet (under og efter)?
Hvordan blev de andre beboere påvirket af indgrebet?
Hvorledes er indgrebet afsluttet?

Hvorledes er der sket opfølgning med barnet/den unge?
Hvordan er hændelsen/episoden evalueret i personalegruppen?
Er der hændelser m.v. i barnets/den unges liv i den seneste tid, der kan have sammenhæng med eller
indflydelse på hændelsesforløbet? (forsøg at tage barnets/den unges perspektiv)
Efter refleksion kunne der så have været handlet anderledes? (eksempelvis: kunne magtanvendelsen have
været forbygget og hvordan kunne magtanvendelsen have været af mindre indgribende karakter? m.v.)

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

Barnets underskrift eller redegørelse kan 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)

Indgrebet er fortaget af:
Indgrebet er fortaget af
Dato

Underskrift

Tilstedeværende:
Tilstedeværende
kollega(er)
Dato
Tilstedeværendes beskrivelse:

Underskrift (er)

Orientering:
Dato for institutionens/opholdsstedets underretning til anbringende
kommune:
Er forældremyndighedsindehaverne blevet underrettet om
magtanvendelsen? (sæt kryds)

Ja

Nej

Underretning af forældremyndighedsindehavere er kun et krav ved ikke tilladte magtanvendelser. Ved
ikke tilladte magtanvendelser, skal forældremyndighedsindehaveres navn og adresse anføres:
Forældremyndighedsindehaveres navn:
Adresse:

Forstanderens/lederens vurdering og kommentarer:

Dato
Dato

Forstander/leders underskrift
Underskrift

