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Videoafhøring af børn
Det er politiet, som har ledelsen og kompetencen i forhold
til videoafhøring af børn.
Videoafhøring af børn foregår i Børnehuset.
Barnet følges til Børnehuset af forældre, pædagog eller anden omsorgsperson.
Barnet afhøres af specialuddannet videoafhører fra politiet.
Barnet er alene sammen med videoafhører i afhøringslokalet. I et rum ved siden af afhøringslokalet – monitorrummet
– overværes afhøringen af politi, forsvarsadvokat, anklager,
barnets bistandsadvokat, barnets socialrådgiver samt eventuelt personale fra Børnehuset.
Det er videoafhører, som stiller spørgsmålene til barnet.
Videoafhører indlægger en pause i afhøringen. I denne pause vil videoafhører gå ind i monitorrummet for at spørge,
om forsvarer eller anklager har yderligere spørgsmål, de ønsker, at afhører skal stille barnet.
Politiets videoafhører vil ofte stille svære spørgsmål til barnet, og det kan være ubehageligt for nogle børn, men det er
også i barnets interesse, at det får fortalt, hvad der er sket.
Videoafhøring af børn er en koncentreret proces, hvor politiet og alle andre i monitorrummet har et skarpt fokus på,
hvad barnet siger. Det er derfor vigtigt, at rollerne overholdes, samt at der ikke tales unødigt.
Din rolle som kommunal myndighedsrådgiver:
Din primære rolle som kommunal myndighedsrådgiver ved
en videoafhøring er:
At sikre at barnet ikke lider overlast under afhøringen.

Den kommunale myndighedsrådgiver kan stoppe en afhøring, hvis det vurderes, at barnet lider overlast. Det er
den eneste funktion rådgiver har under afhøringen, da
rådgiver kun er med som observatør og ikke skal bidrage med noget i øvrigt.
At drage omsorg for barnet under den af politiet indlagte pause i afhøringen.
I den indlagte pause går den kommunale myndighedsrådgiver eller en anden tryghedsskabende person ind
og sætter sig sammen med barnet i afhøringslokalet og
fungerer som omsorgsperson for barnet i pausen.
I pausen må der naturligvis ikke tales om sagen.
Vær opmærksom på at optagelsen fortsætter i pausen.
Forberedelse inden en videoafhøring:
Under en afhøring kan der fremkomme nye oplysninger,
som gør, at barnets hjemkommune må handle for at
kunne sikre barnet. Det er derfor nødvendigt, at den
kommunale myndighedsrådgiver har mulighed for at få
kontakt til sin nærmeste leder, så der kan lægges en
plan for sikring af barnet, hvis det ikke længere kan bo
hjemme.
Orienter ikke om afhøringen på forhånd eller om hvad
der er blevet sagt under afhøringen, hvis det er en af
forældrene, som er mistænkt i sagen. Afhøringen er
fortrolig, og af hensyn til efterforskningen skal den
mistænkte eller andre vidner ikke vide, hvad barnet
har sagt. Politiet orienterer barnets forældre.

