APPENDIKS B
Hensigtserklæringer, som retter sig mod skolernes og klubbernes trivselsfremmende og forebyggende indsatser i forhold til udsatte børn og unge –
især børn og unge, som kan være i risiko for at vælge at deltage i grupperelateret kriminalitet. Det drejer sig om deltagelse i det organiserede fritidsliv i
såvel en forening som i kommunens klubliv.
Endvidere er der fokus på to indsatser, der retter sig mod det tidlige forældreskab.
Indsatserne har en dokumenteret effekt i forhold til forebyggelse af kriminalitet. Målsætningen er at trække børnene og de unge ind i positive
konstruktive fællesskaber.
FRITIDSPAS.
Særligt i forhold til børn og unge i vores målgruppe vil det være ønskeligt, at en voksen følger barnet tæt. Dvs viser interesse for barnets valg af
sportsaktivitet, følges med barnet derhen gerne nogle gange og får talt aktivitetet op, således at barnet oplever succes. Den voksne skal ligeledes
arbejde så meget som muligt med familien, at de over (kort) tid kan overtage fastholdelsesrollen.

KLUBBERNES ÅBNINGSTIDER.
De kommunale klubber opleves for de fleste som et godt og oftest et attraktivt alternativ til gadelivet.
Klubberne skal derfor opfordres til at prioritere åbningstider i weekender og i ferier. Klubberne er i forvejen gode til at besøge hinanden, når der ikke
er så mange fremmødte. Måske kan klubberne internt planlægge således, at de på skift har weekend og ferieåbent.
FORÆLDREUDDANNELSE.
Frem til udgangen af 2019 tilbydes ”Hånd i Hånd” bredt ud. Forældreuddannelsen har tilknyttet sundhedsplejersker, forebyggende rådgivere, PPR,
bankfolk og jurister og opleves særdeles givende i forhold til at styrke forældreevne. Som det ser ud nu, ophører tilbuddet med udgangen af 2019.

UDVIDET SUNDHEDSPLEJERSKEORDNING.

Den udvidede sundhedsplejerskeordning bliver i dag givet til familier, som ”kommunen” vurderer har brug for særlig indsats, som betyder op til ca. 12
besøg.

Inspiration til delindsatser vedr. ”Forebyggelse af (grupperelateret) kriminalitet”
Output fra workshop

PROAKTIVT

REAKTIVT

Arbejde målrettet med social kontrol og selvkontrol

AKUT

Konstant overvejelse: Hvordan motiveres
den unge til at modtage hjælp

FCK og politi tager samtalen.
Skolen involveres hurtigt.

Udvidet sundhedsplejerskeordning

”Lillebrødre”

PTSD-hjælp

Samtale med familien ASAP. Skolen SKAL
vide, om der er fængslede i familien

Mulighed for, at skolen kan
koble en mentor på den unge

Forældreuddannelser

Også bygge på de resursestærke forældre
Fællesskaber:

Hotline (1-1-2)
Tæt, smidigt og tillidsfuldt samarbejde

Fritidslivet:

Arbejdslivet:

Fritidspas

Fritidsjob

Klubber åbne i
weekender

Fritidsmentor
Netværk af
virksomheder

Hjælp til særligt sårbare unge for at
gennemføre en uddannelse

Følge kriminalitetstruede unge i en tæt og
positiv relation

Mulighed for, at skolen kan koble en
mentor på den unge.

