Berusede forældres afhentning af børn
1. Hvis en forælder møder beruset op for at afhente et barn
Vurdér om hjemtransport kan foregå på forsvarlig vis. Hvis ikke, skal I foreslå den pågældende forælder, at der ringes efter en taxi - om nødvendigt på institutionens regning.
Sikrer dig, at der en ædru person i hjemmet. Se forslag til startreplikker på bagsiden.

2. Hvis der ikke er nogen ædru person hjemme
Spørg den fremmødte eller ring til barnets hjem. Hvis den berusede forælder vurderes at
være ude af stand til at tage forsvarligt vare på barnet, skal I meddele, at barnet ikke må
komme med. Se forslag til startreplikker på bagsiden. I akutte situationer, som opstår uden
for Børn & Unge afdelingens åbningstid, kan I kontakte politiet, som etablerer kontakt til
den sociale bagvagt.

3. I skal ikke med magt forsøge at hindre udlevering af barnet
Magtanvendelse er politiets opgave. Er I nødt til at udlevere barnet i en sådan situation,
på trods af jeres forsøg på at overtale forælderen, må I lade forælderen tage det med.
Kontakt herefter straks Børn og Unge afdelingen og/eller politiet.

Altid
Det er vigtigt, at I efterfølgende noterer ned, hvad der er sket, med dato og
klokkeslæt. Det skal fremgå så præcist som muligt, hvad der er blevet sagt og
gjort. Lederen skal orienteres så hurtigt som muligt, og der tages stilling til, om
der skal skrives en underretning. Når forældre er mødt op på institutionen i beruset tilstand, indkalder lederen altid efterfølgende forældrene til samtale
herom. Formålet er dels at signalere, at beruset adfærd er uacceptabelt på institutionen og dels at afklare, om der er et alkoholproblem.

Replikforslag til inspiration
i den akutte situation
„Jeg synes, du virker påvirket. Vi har en alkoholpolitik
på skolen, som gør, at vi må bede dig om at gå hjem.
Hvis du er i bil, foreslår jeg, at vi går ind og ringer
efter en taxa“.
„Jeg synes, du virker som om, du er kommet til at
drikke for meget. Jeg er bekymret for at sende dit
barn med dig hjem. Der er ingen andre hjemme. Institutionen lukker, og jeg er nødt til at finde nogle, der
kan passe dit barn. I den situation er det min pligt at
ringe til forvaltningen, der kan hjælpe. Jeg foreslår, vi
går ind og ringer nu, og at jeg skaffer dig en taxa
hjem“.

Ved benægtelse
„Det er muligt, at du har ret. Men du virker beruset,
og når jeg får det indtryk, er det min pligt at gøre,
hvad jeg kan for at hindre, at du kører med dit barn.
Hvis du kører, skal jeg faktisk ringe til politiet, så kan
vi ikke finde en anden måde at løse det her på?“

Agter den berusede forælder fortsat selv at køre,
skal I tilkalde politiet.

