Styrk indsatsen
mod ungdomskriminalitet
SPØRG

VISO
d e n N at i on al e V i d e n s - og
S p e c i al råd g i v n i n g s org an i s at i on

Brug for rådgivning om
et barn eller en ung?
Brug VISOs specialrådgivning i de sager, hvor en
konkret indsats kan forebygge kriminalitet eller
bringe den unge ud af kriminalitet:
”Socialrådgiver kontakter VISO på grund af
bekymring for Jakobs ændrede adfærd og hans
tiltrækning af en gruppe af ældre kriminelle. VISO
tilbyder rådgivning til kommunen og forældrene om
metoder til forebyggelse af ungdomskriminalitet.”

www.servicestyrelsen.dk/viso

Rådgivning om en gruppe
af børn og unge
Få viden om, hvad der virker forebyggende. VISO
tilbyder viden om metoder og best practise
til arbejdet med grupper af kriminelle eller
kriminalitetstruede børn og unge:
”Ungdomsklubleder beskriver en voksende gruppe
af unge fra lokalområdet, der færdes i periferien af
kendt kriminelt miljø. VISO rådgiver bl.a. om:
Hvilke metoder, der virker i sådanne grupper. Hvilke
typer af samarbejde, der er vigtige at få sat i værk.
Hvordan gruppen/enkeltpersoner kan trækkes i
anden retning.”

www.servicestyrelsen.dk/viso

Forebyggelse af ungdomskriminalitet
– en del af Børne- og Ungepolitikken
VISO tilbyder specialistrådgivning til landets
kommuner, når de skal udarbejde en plan
for den sammenhængende indsats mod
ungdomskriminalitet:
”VISO tilbyder procesrådgivning til
udarbejdelse af selve planen. VISO hjælper
med at afdække de eksisterende tilbud i
kommunen og opstille målsætninger for det
lokalkriminalpræventive arbejde.”

www.servicestyrelsen.dk/viso

En styrket indsats mod
ungdomskriminalitet
VISO tilbyder udvidet rådgivning om
forebyggelse af ungdomskriminalitet
til kommuner, sagsbehandlere, SSP,
institutionspersonale og øvrige,
der arbejder med børn og unge.

HUSK
www.servicestyrelsen.dk/viso

Du kan få gratis
rådgivning fra VISO

VISO
d en Nationale Vide ns- og
Speci a l rådgivningsorganis ati o n

VISO er den Nationale Videns- og
Specialrådgivningsorganisation
inden for det sociale område
og specialundervisningen. VISO
tilbyder gratis rådgivning og
udredning til landets kommuner,
borgere, institutioner og tilbud
- når den rette ekspertise ikke
findes i kommunen.

www.servicestyrelsen.dk/viso

Få mere at vide
Du kan læse mere om forebyggelse
af ungdomskriminalitet på
www.servicestyrelsen.dk/viso eller
kontakte en af VISOs konsulenter på
viso@servicestyrelsen.dk eller 72 42 40 00

