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I Naturteamet arbejder vi målrettet mod, at vi kun sjældent har behov for, at ty til anvendelse 

af fysisk magt. Derfor arbejder vi professionelt med at skabe tætte relationer til barnet/den 

unge, så vi lærer dem at kende og I mange tilfælde kan hjælpe dem til, at vælge andre 

handlinger end dem, der fører til konfrontation.  

Derudover arbejder vi målrettet med forebyggelse og efterbearbejdning af situationer, der 

indeholder fysisk eller psykisk vold, f.eks. ved refleksion over magtanvendelsen hurtigst muligt 

efter hændelsen. 

I Naturteamet følger vi den gældende lovgivning ”Lov om voksenansvar for anbragte børn og 

unge”. Som udgangspunkt skal al magtanvendelse undgås, hvis den udøves, udøves den efter 

følgende principper: 

• Pædagogisk indsats går altid forud for magtanvendelse. 

• Den mindst indgribende løsning skal altid have første prioritet, således at den kun 

forhindrer et barn/ung i, at udøve skade på sig selv, andre eller ting. 

• Magtanvendelser skal tilpasses til det enkelte barn/ung på baggrund af det kendskab som 

de ansatte har til barnet/den unge. 

• Alle magtanvendelser skal være så skånsomme og kortvarige som muligt. 

• Alle magtanvendelser sker med så stor hensyntagen til barnet/den unge som muligt. 

• Vi bestræber os på altid, at være to ansatte til stede under en magtanvendelse. 

 

Afgrænsning af magtanvendelser 

I Naturteamet er det tilladt at anvende fysisk magt i følgende situationer: 

• Ansatte må/skal afværge en situation, hvor en elev agerer til fare for sig selv. 

• Ansatte må/skal modvirke en situation, hvor en elev bliver, eller er i overhængende fare 

for, at blive udsat for et angreb fra et andet barn. 

mailto:mail@naturteamet.dk


 
 

 
Fonden Opholdsstedet Naturteamet ¤ Reersnæs Strandvej 111 ¤ 4941 Bandholm 

www.naturteamet.dk ¤ mail@naturteamet.dk 

Kontor og postadresse ¤ c/o Peter Bak ¤ Killerupvej 23 ¤ 4990 Sakskøbing ¤ Telefon +45 3115 4031 

• Ansatte må/skal afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på dem selv. 

• Ansatte må/skal afværge beskadigelse eller ødelæggelse af materielle ting. Det er dog altid 

op til den enkelte ansatte, at vurdere situationen og bruge sin sunde fornuft. 

 

Procedure for magtanvendelser i Naturteamet. 

• I Naturteamet indberettes al magtanvendelse. 

• Ved magtanvendelser underrettes forældrene, plejeforældre eller bostedet så hurtigt som 

muligt. 

Det impliceret barn/ung bliver informeret om, hvad der er skrevet ned og får mulighed for, 

at komme med deres syn på episoden. 

• Medarbejderen skal inden vagten er slut (senest inden for 24 timer) udfylde 

magtanvendelsesskema som sendes til Naturteamets Leder. 

• Naturteamets Leder sender magtanvendelsesskemaet til Socialtilsyn Øst samt 

sagsbehandler. 

 

Opfølgning på magtanvendelser 

• Vi reflekterer over alle magtanvendelser hurtigst muligt efter hændelsen. 

• Supervision til den medarbejder, der har stået for magtanvendelsen. (Der tilbydes 

krisehjælp til medarbejderen, hvis dette er nødvendigt).  

 

Link:  

Voksenansvarsloven 

Voksenansvarsbekendtgørelsen 

Indberetningsskema til døgninstitutioner og opholdssteder (.docx) 
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https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/magtanvendelse/voksenansvar/indberetningsskema-bilag-1-a.docx

