Skoleudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe vedr. indsats til børn og unge
med angst
2017-016624
Venstres byrådsgruppe indstiller, at Skoleudvalget godkender,
at der iværksættes en indsats til børn og unge med angst
at indsatsen indgår i budgetrapporten for 2018
at der afsættes 1,2 mio. kr. årligt til fire halvtidspsykologstillinger samt 192.000 kr. i 2018 til
kompetenceudvikling
Beslutning:
Godkendt.
Skoleudvalget ønsker, at indsatsen formuleres bredere end angst, og konkretiseringen behandles i
Skoleudvalget efter budgetvedtagelsen.

Hans Thorup og Jan Nymark Thaysen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Nærværende sag fremsendes fordi Venstres byrådsgruppe har stillet forslag om, at der etableres en indsats
til børn og unge med angst. Skoleudvalget skal tage stilling til, om indsatsen kan indgå i budgetrapporten for
2018.
Baggrund
Store udenlandske befolkningsundersøgelser (Hougaard, 2014) viser, at mindst 15 % af børn og unge under
18 år er i risiko for at få en angstlidelse inden 18-års alderen. Tilbydes disse børn og unge ikke relevant behandling kan det få alvorlige konsekvenser for såvel deres skolegang som for det videre livsforløb. I Aalborg
Kommunes synes angst i forskellige varianter og andre psykiske vanskeligheder herunder depressive træk,
funktionelle lidelser og generel ængstelighed ofte at udgøre en væsentlig komponent i de tilfælde, hvor et
barn opleves at have skolevægring. Billedet er identisk med, hvad der opleves i resten af landet.
Aktuelle behandlingstilbud
Psykiatrisk sygehus tilbyder behandling til et mindre antal børn og unge. To af kommunens familiegrupper i
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har ligeledes et begrænset tilbud om indsats til børn med angst. Til
august 2017 starter PPR i samarbejde med Hospitalsundervisningen behandling målrettet mod børn med
autisme og angst.
Et angstbehandlingstilbud m.v. i alment skoleregi
Det er PPRs vurdering, at et evt. tilbud til børn og unge i almenskolen fra 4. – 10. klasse med angstsymptomer og depressive træk m. fl., vil skulle målrettes mod:




Enkelte børn og unge, hvor gruppeforløb ikke vurderes relevante.
Enkelte børn og unge, som forberedelse til at indgå i gruppeforløb.
Gruppeforløb.

Indsatserne vil altid inddrage børnenes familier og skoler i forhold til at øge effekten og styrkelse af vejen
tilbage til skolen.
Angstbehandlingen kan varetages af psykologer ansat ved PPR, som foruden behandlingsopgaver også
varetager almindelige psykologopgaver. Denne vægtning vælges dels for at sikre spredning af viden omkring
angstbehandling til en større psykologkreds, dels for at lette identifikationen og visiteringen af elever til behandlingsforløbene.
Økonomi
Det er PPRs vurdering, at behandling af ca. 50-60 børn vil kunne etableres for fire halvtidspsykologstillinger.
Med fire halvtidspsykologstillinger fremstår indsatsen mere robust, da et team bestående af flere psykologer
kan sikre, at sessioner ikke aflyses ved sygdom m.v. Udgiften til fire halvtidspsykologer udgør 1.2 mio. kr.
årligt.
Derudover vil der være behov for kompetenceudvikling, hvilket vurderes at udgøre en engangsudgift på
192.000 kr.
Såfremt projektet besluttes med start fra januar 2018 kan uddannelsen af terapeuter påbegyndes i efteråret
2017.

Skoleudvalget

Møde den 20.06.2017
kl. 08.30

Side 2 af 2

