Formålet med
projektet:

10 dialogkommuner:

Er at indsamle viden om forebyggelse som alternativ til anbringelse. Viden som landets kommuner
kan bruge til at forbedre indsatsen overfor udsatte
børn og unge.

Dialoggruppeprojektet gennemføres i perioden april
2009 til primo 2013 og er et samarbejde mellem
Servicestyrelsen og:

Projektet samler viden fra forskning, nøgletal, statistik, effektevaluering og god praksis i kommunerne.

• Brøndby Kommune

Projektet har fokus på aldersgrupperne: 0-4 år,
5-9 år, 10-13 år, 14-17 år og 18-22 år.

• Fredericia Kommune

Læs mere i de nyeste delrapporter:

• Hillerød Kommune

Nyt fra Servicestyrelsens dialoggruppeprojekt
om forebyggelse
som alternativ
til anbringelse

• Assens Kommune
• Faxe Kommune

– Fokus:
De 10-13-årige

• Helsingør Kommune
• Mariagerfjord Kommune
• Thisted Kommune
alternativ til anbringelse
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SFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd
og COWI A/S står sammen for gennemførelse af
projektet for Servicestyrelsen.
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SCHMIDT
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MAJA AAQUIST

SCHMIDT, M.

Rapporterne indeholder relevant
forskning, nøgletal og opmærksomhedspunkter i forhold til aldersgrupperne
samt eksempler på god praksis fra
kommunerne.
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Få nyheder, se ﬁlm og læs mere om projektet
og eksempler på praksis i kommunerne på
Dialoggruppeprojektets egen hjemmeside:
www.forebyggelse-boernogunge.dk
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Delrapport 4 omhandler de 10-13-årige
børn og unge. Fire eksempler på god
praksis fra kommunerne præsenteres
og kobles med bl.a. relevant
forskning, nøgletal og en række
opmærksomhedspunkter.

• Aalborg Kommune
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HELLE HANSEN MØLHOLT
LISE HEINER
SCHMIDT
ANNE-CATHRINE
LEGENDRE

DELRAPPORT

Delrapporterne kan downloades på projektets
hjemmeside: www.forebyggelse-boernogunge.dk
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COWI A/S – Foto: SXC.hu, ISTOCK – Tryk: Kailow Graphic A/S

M. LAUSTEN,

Delrapport 2 og 3 har fokus på det
forebyggende arbejde i forhold til
henholdsvis de 0-4-årige og de
5-9-årige børn.
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“Det virker hos os”
Aalborg Kommune
Hos Godthåbskolen - en heldagsskole for 16 behandlingskrævende børn og unge i alderen 7-16 år
(svarende til 0. til 9. klasse) med omfattende psykiske,
sociale og emotionelle problemer - spiller sundheden en vigtig rolle.
Fokus er på at give børnene sunde kost- og fritidsvaner, så deres indlæring og sociale kompetencer
forbedres. Skolen arbejder bl.a. med mad-moduler,
hvor børnene lærer at tilberede sund mad fra bunden af. Der af holdes fællesspisning med forældre,
motionsuger, ugentlig svømning og ’Olympiske lege’
med svømning, idræt og skøjtning.
Herudover hjælper børnenes kontaktpersoner børnene med at ﬁnde egnede fritidsaktiviteter og etablere
kontakten til disse i opstarten. Leder af Godthåbskolen Kent Bolund siger:
“Fritidsaktiviteter er vigtige for aldersgruppen de 10-13-årige.
De møder andre børn, de får nye kompetencer og de oplever
at der er noget, de er rigtig gode til”.
Læs mere om Godthåbskolen i projektets 4. delrapport om de 10-13-årige. Kan downloades på
www.forebyggelse-boernogunge.dk

Thisted Kommune

Aarhus Kommune

Ådalen - Sydthy Børnehus er et fritidstilbud efter
skole for 14 børn og unge i alderen 6-13 år, som har
massive følelses-, adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder.

Lejligheden 1.th. er et nærmiljøtilbud til udsatte
børn og unge i alderen 6-17 år i det almene boligområde Rundhøj, der ligger 6 km. fra Aarhus centrum. Tilbuddet er ikke en foranstaltning og hører
ikke under Servicelovens § 52, men er ﬁnansieret
via midler fra Landsbyggefonden og kommunen.

Foranstaltningens medarbejdere gør brug af forskellige metoder og værktøjer i arbejdet med børnene.
Målet er bl.a. at udvikle børnenes sociale færdigheder, så de kan fungere i “normalsamfundet”. Et
værktøj hertil er “dusørjobs”. Dusørjobs er en form
for arbejdspraktik, hvor børnene efter skole kan
tjene 14-25 kr. i timen ved at varetage nogle praktiske opgaver på en arbejdsplads, hvor der samtidig
bliver taget lidt hånd om dem.
Børn fra Ådalen har f.eks. dusørjobs i lokale butikker, det lokale bibliotek og på rideskolen. Pengene
kommer fra en forebyggelsespulje, som kommunen
oprettede i 2007. Leder af behandlersektionen og
Ådalen, Tove Søgaard Kristiansen siger:
“Dusørjobs giver børnene en mulighed for at komme
ud i det rigtige liv med ‘krykker’”.
Læs mere om Ådalen i projektets 4. delrapport
om de 10-13-årige. Kan downloades på
www.forebyggelse-boernogunge.dk

Tilbuddet - som har base i en lejlighed og en pædagogisk ledet legeplads - indeholder et morgenmadsprojekt, hvor udvalgte børn får morgenmad og
smører madpakke, inden de går i skole. Herudover
er der bl.a. en lektiecafé, to pigeklubber og tilbud
til drenge.
Tiltagene - der benyttes af ca. 150 børn årligt, hvoraf 80 % har anden etnisk baggrund end dansk betyder, at børnene ifølge lærerne på den lokale
skole er mere veloplagte og friske til undervisningen,
at de møder til tiden, at de får læst lektier og dermed
får højere karakterer og et bedre ståsted for en senere
uddannelse. En mor til et barn siger:
“Når jeg nu går til forældremøder siger lærerne, at mine
børn ingen problemer har. De får hjælp til lektier og
får madpakke. Hvis projektet ikke var her, ville vi have
problemer med vores børn”.
Læs mere om projektet på hjemmesiden.

