Stadsmuseet och Medeltidsmuseet verkar för att museimiljön är säker
för barn att vistas i och vill med denna policy visa hur vi värnar om en
trygg och säker miljö för våra besökare och deras barn.
Varje anställd har ett ansvar att sätta sig in i denna policy, att försäkra
sig om att den följs samt att rapportera eventuella brott mot den till
chefen för lärande enheten. Personalen ska veta hur man bäst agerar
om något barn far illa på något sätt.

1 Museernas personal har inget ansvar gentemot besökande barn, dvs
föräldrar och annan vårdnadshavare har alltid ansvar för barnen vid
besöket/aktiviteten.

2 Museerna kan inte ta emot barn utan vuxet sällskap om barnet är
under 10 år. Barn över 10 är välkomna att ta del av museernas
aktiviteter utan en ansvarig vuxen. Om problem uppstår ska kontakt
tas med anhörig.

3 Om barn försvinner från museet/i museet måste det ropas ut i
högtalarsystemet. Om inte barnet känner igen ”föräldern” eller ingen
ger sig till känna måste polis/socialen informeras.

4 Fysisk kontakt emellan besökande barn och personal ska inte initieras
av personalen.

5 Om något barn har behov av medicin har alltid föräldrar eller annan
vårdnadshavare skyldighet att meddela detta till personalen vid
besöket/aktiviteten. Vårdnadshavaren har alltid det yttersta ansvaret
för barnets säkerhet.

6 Lärare, gruppledare och föräldrar är alltid ansvariga för barns/elevers
uppförande. Blir personalen hotad eller attackerad på något sätt
måste man ta till nödvändiga åtgärder. Det samma gäller om
museiinventarier förstörs.

7 Man bör alltid tänka på att besökarna/barnen kan ha traumatiska
upplevelser med sig i bagaget och när svåra saker behandlas under t
ex en visning bör försiktighet iakttas i hur man uttrycker sig. Rådgör
helst med läraren innan besöket. Ibland kan informationsskyltar
och/eller information på webben upplysa om att utställningen har ett
skrämmande innehåll.

8 Fotografering eller videoinspelning (oavsett syfte) av barn får inte ske
utan vårdnadshavare godkännande. En särskild blankett måste vara
ifylld.

9 Om ett barn berättar att det mår dåligt, har blivit sexuellt utnyttjat
eller slaget ska vittnesrapport skrivas ner och lämnas till chefen för
lärandeenheten som sedan tar kontakt med skolan samt gör en
orosanmälan till de sociala myndigheterna. Informationen ska tas på
allvar och personal ska försöka behålla en neutral ton och inte se
chockad ut. Personalen ska heller inte ställa ledande frågor eller lova
saker som inte går att hålla – som att hålla informationen hemlig.
Redan vid samtalets början ska personalen berätta att han/hon inte
kan hålla tyst om detta.

10Om personalen ser att någon slår ett barn ska detta rapporteras
skriftligt till platschefen (och/eller till chefen för lärande enheten) som
i sin tur kontaktar berörd myndighet. Personalen ska inte själv leta
efter blåmärken eller dylikt. Det är de sociala myndigheternas och
polisens ansvar.

11Om ett barn anklagar någon ur personalen för fysiskt eller sexuellt
våld eller någon form av opassande uppförande ska det omedelbart
rapporteras till den ansvarige vuxna. Incidenten ska skrivas ner och
lämnas till platschef och personalchef.

Kom i håg













Respektera alla människors lika värde
Se till att barnens säkerhet alltid har prioritet ett.
Agera professionellt.
Ha alltid ett bra bemötande.
Se till att programpunkter alltid är anpassade för rätt
åldersgrupp, mognad och förmåga.
Tänk på vad barn kan ha med sig för erfarenheter.
Ge konstruktiv feedback på eventuella synpunkter.
Tänk på att du kan bli missförstådd eller feltolkad även om
intentionen var god.
Ta avslöjanden/bekännelser på allvar och rapportera dem
skriftligt så noggrant som möjligt.
Använd inte ett språk som förnedrar eller ger barn dåligt
självförtroende.
Ge aldrig sexuella kommentarer, inte ens på skoj.
Eventuella anklagelser måste följas upp.

