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Information till barn
Antingen har du berättat själv, eller så har någon annan misstänkt att någon gjort
dig illa. När någon gjort dig illa så kan det vara olagligt - ett brott. Alla barn har
rätt till en uppväxt utan våld och andra övergrepp. Tanken med Barnahus är att
barn ska komma till en barnanpassad miljö för att prata med en polis. Det är viktigt
att barn får berätta med egna ord om sina upplevelser. Du har rätt till att få information om det som händer av de vuxna omkring dig.

Information till förälder
Ditt barn har varit på Barnahus för att prata med en polis eftersom det finns/
funnits misstanke om att ett brott har skett. Här kommer lite information och råd till
dig som förälder;
• Om du som förälder inte var med på Barnahus, tänk på att ditt barn har varit i 		
en miljö som är anpassad för barn, i en process som är utformad för att
tillvarata barnets bästa.
• Som förälder är det viktigt att inte ge sitt barn skuldkänslor för att barnet
berättat om sina egna upplevelser. Det har alla barn rätt att göra.
• Barn blir trygga av lugna vuxna som hjälper barnet upprätthålla en så vanlig 		
vardag som möjligt.
• Ta hjälp av andra om du eller ditt barn behöver stöd.
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Krisstöd på Barnahus
Barn som varit på barnförhör och deras föräldrar eller andra omsorgspersoner kan
erbjudas krisstöd på Barnahus. Krisstöd innebär att man träffar en psykolog för att
ges möjlighet att berätta om och förstå lite mer vad man varit med om och att få
stöd i att hantera situationen här och nu.
Din tid för krisstöd på Barnahus:

Kontaktuppgifter
Barnahus samordnare: telefon 0470-79 60 02
Psykologerna på Barnahus nås via samordnarna
Läs mer om Barnahus på: www.vaxjo.se – Stöd och omsorg – Familj och förälder
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På Barnahus i Kronobergs län samverkar socialtjänst, polis, åklagare samt läkare
och psykolog från Region Kronoberg när barn (upp till 18 år) misstänks ha
blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp. Hit kommer barn på barnförhör,
och ibland för att få krisstöd.
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