
Gældende for perioden: 

1. oktober 2021 til 1. oktober 2022 

 

 

Adfærdskodeks medarbejdere i Børn & Familie 
Afdelingen, Aabenraa Kommune 

 

Formålet med dette adfærdskodeks er at sikre tydelighed i forhold til, hvordan du som med-

arbejder i Børn og Familie Afdelingen i Aabenraa Kommune omgås de børn og unge vi er i 

kontakt med. Nedenfor er anført, hvilke handlinger og undladelser, der er en forventning 

om, at samtlige medarbejdere overholder.  

 

Adfærdskodekset gælder for alle medarbejdere i Børn og Familie, herunder fastansætte, 

begivenhedsansatte (barsel, ferie mv.), ulønnede samt timelønnede medarbejdere.  

 

Adfærdskodekset gælder under hele din ansættelse i Børn og Familie og så længe barnet 

eller den unge har en tilknytning/indsats/sag i Børn og Familie afdelingen. 

 

Adfærd, som er åbenlyst ulovligt og reguleret i straffeloven mv. er ikke beskrevet i neden-

nævnte. 

 

Som medarbejder i Børn og Familie: 

 

 Overholder du lokale/interne retningslinjer for god pædagogisk adfærd i mødet med 

borgerne 

 

 Optræder og kommunikerer du med respekt for det enkelte barn/den unge og deres 

familier 

 

 Holder du en professionel distance - det betyder 

o Adskillelse mellem arbejdsliv og privatliv (man inddrager ikke børn, unge eller 

deres familier i private arrangementer/aktiviteter) 

o Alene en arbejdsrelateret kontakt (fysisk, digitalt, telefonisk) til barnet, den 

unge og deres familier 

 

 Indgår du ikke gensidigt forpligtende aftaler eller udveksler naturalydelser med børn, 

unge eller deres familier, hvor der kan opstå tvivl om fordele eller udnyttelse i kraft 

af din stilling. 

 

 Undgår du alle udsagn og berøringer, som af andre (barnet, den unge, deres familier 

eller kolleger) kan opfattes grænseoverskridende eller give grund til at tro, at der 

kan ligge romantiske eller seksuelle undertoner til grund for udsagnene eller berø-

ringerne. 

 

 Modtager som alt overvejende udgangspunkt ikke gaver fra børn, unge og deres 

familier.  

 

 Giver man ingen gaver til børn, unge og deres familier  

 

 

 

Manglende overholdelse kan føre til politianmeldelse og få ansættelsesretlige konsekvenser. 


