FORSLAG TIL FORBEREDELSE OG TILRETTELÆGGELSE AF
NETVÆRKSSAMRÅD FOR KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG
UNGE
Følgende er et eksempel på, hvordan afviklingen af netværkssamrådet eventuelt kan udforme
sig. Eksemplet er lavet på baggrund af dagsordenen i indkaldelsen til forældre til brug ved
netværkssamråd for kriminalitetstruede børn og unge. Udgangspunktet for tilrettelæggelsen
af netværkssamråd bør ske på baggrund af inddragende metoder, der sigter mod at få barnet/den
unge på banen. Hovedfokus bør derfor være, at man tager udgangspunkt i den unges og familien
ønsker, samt hvordan netværket kan være med til at sikre, at den unge og forældrene lykkedes
med det, den unge gerne vil. Mødelederens rolle bliver således at sikre, at både den unge og de
øvrige deltagere på netværkssamrådet, bliver hørt. Derudover er det mødelederens rolle at
fastholde fokus på den unge. For mere inspiration til inddragende metoder se
Inspirationskatalog over inddragende metoder til brug ved netværkssamråd for
kriminalitetstruede børn og unge.

Forberedelse af netværkssamrådet
Forbered afviklingen af mødet ved for eksempel at:


Afklare, hvem der skal være mødeleder.



Afklare den metodiske tilgang til afviklingen af mødet. Se evt. Inspirationskatalog til
inddragende metoder til brug ved netværkssamråd for kriminalitetstruede unge.



Afklare, hvilken viden kommunen har om den unge og familien i forvejen, og hvilken
yderligere viden er der behov for.



Overveje, hvilke deltagere der kan tænkes at bidrage med yderligere viden



Benyt evt. redskabet Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede børn og unge
som forberedelse til drøftelserne af den unges risikofaktorer og ressourcer.



Overveje, hvad mødet kan munde ud i, herunder handlepligter hos deltagerne og/eller tiltag
fra kommunens side.

Afholdelse af netværkssamrådet
Velkomst
Netværkssamrådet indledes med en opridsning af, hvorfor deltagerne er samlet for at afholde
netværkssamråd:








Baggrunden for invitationen: underretningen fra politiet
Bekymring for den unges trivsel og udvikling
Formålet om at den unge trives, udvikler sig og holder sig fri af kriminalitet og at aftale
initiativer og handlepligter i denne forbindelse
Vigtigheden af at lytte til den unge og inddrage forældrene og eventuelt andre i netværket.
Det er dem, der har kontakt og kendskab til den unge. Dermed er det også dem, der kan
hjælpe og støtte den unge i dagligdagen.
Kommunen ønsker ikke at straffe men at hjælpe – og kommunen har en række
muligheder for dette.
Påpegning af at mistanken og skyldsspørgsmålet ikke skal diskuteres.

Det påpeges, hvilken indflydelse netværkssamrådet har:




Forventning om samarbejde og gensidige forpligtelser på et frivilligt grundlag
Mulighed for medbestemmelse
Kan sikre den unge effektiv støtte og hjælp.

Præsentationsrunde
Introduktion af hvem der deltager i netværkssamrådet, gerne den unge først, dernæst forældre
eller eventuelt værge og øvrige deltagere, hvilken relation de har til den unge, og eventuelt deres
forventninger til netværkssamrådet




Hvilken relation er der tale om? Professionel/privat? Positiv/negativ?
Hvilke forventninger er der til netværkssamrådet

Afklaring af den unges situation
Fokus på den unges situation ifølge den unge selv, forældrene og de eventuelle øvrige deltagere
fra netværket.





Hvordan ser dagligdagen ud for den unge ifølge den unge selv?
Hvordan ser dagligdagen ud for den unge ifølge forældrene eller eventuelt værge?
Hvordan ser dagligdagen ud for den unge ifølge de øvrige deltagere fra netværket?
Kontakt med den unge i dagligdagen, hvem har kontakt og hvornår? (Hvor kan de byde
ind med hjælp?)

Den unges situation kan yderligere belyses gennem risiko- og ressourcefaktorer:


Udvikling og adfærd – er den unge impulsiv/rolig/fleksibel/hyperaktiv, har let eller svært
ved at styre sit temperament, indadvendt eller udadreagerende m.v.






Familieforhold – relation til forældre, konflikter i hjemmet, struktur i hjemmet, eventuelle
overgreb, forældres situation (i arbejde/arbejdsløse, uddannelse) mv.
Skoleforhold – motiveret for at gå i skole, støtte fra lærer, skoleskift, trivsel, mobning mv.
Sundhedsforhold – fysisk aktiv, misbrug mv.
Fritidsforhold – gode relationer, rollemodeller, antisociale venner, manglende relationer
mv.

Refleksioner om den unges situation med fokus på den kommende tid
I denne fase af mødet snakker den unge og de øvrige deltagere sammen om, hvordan netværket
kan være med til at sikre, at den unge fremover trives, udvikler sig og ikke kommer i problemer,
herunder især ikke i yderligere mistanke om kriminalitet.






Hvilke ønsker har den unge for fremtiden?
Hvad vil den unge selv gøre for at forbedre sin situation?
Hvordan kan netværket støtte og hjælpe den unge og hinanden?
Hvem kan hjælpe, med hvad og hvornår/hvor ofte?
Er der nogen andre personer eller aktører, der skal tænkes ind?

Det er således mødelederens opgave at spørge deltagerne, hvad de vil gøre for at sikre de mål,
som man bliver enige om på mødet.

Aftaler om opfølgning
I slutningen af netværkssamrådet bør der aftales, hvordan der efterfølgende bliver fulgt op på
netværkssamrådet. Opfølgning kan ske såvel på et opfølgende møde, telefonisk eller pr. skrevet
korrespondance – det er en afvejning i den konkrete sag, hvad der vil være mest
hensigtsmæssigt.

Eventuelt udformning af aftalepapir
På baggrund af netværkssamrådet kan der udformes et aftalepapir, hvor det fremgår, hvad der
er blevet diskuteret og aftalt på mødet og dermed også, hvem i netværket der kan støtte og hjælpe
den unge og hvordan.
Se også Procesguide og anbefalinger til afholdelse af netværkssamråd
kriminalitetstruede unge og Aftalepapir til brug ved netværkssamråd
kriminalitetstruede unge.
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