Center for Tværfaglig
Forebyggelse
Det boligsociale, opsøgende og forebyggende arbejde
v/Centerleder Denise Bakholm

Program for intro til området
Velkommen
Organisering i CFTF
Boligstrategisk og boligsocialt arbejde, besøg af Alabu

Samarbejde med Frivillige og civilsamfund
Opsøgende arbejde på FC/Midtbysjakket/ besøg af Midtbysjakket
Fritidsjob

SSP og andre forebyggelses indsatser
Relationel koordinering og tværprofessionelt samarbejde
Besøg af en ung mand

Center for Tværfaglig Forebyggelse
Formålet med centrets opsøgende og forebyggende arbejde
• At styrke, udvikle og sikre større sammenhæng i de
opsøgende og forebyggende indsatser
• At udvikle samarbejdsformer med andre forvaltninger,
frivillige, boligsociale indsatser, i SSP-regi m.fl.

Styring og budget
CFTF Budget
Netværkskoordinatorerne/Forebyggende indsatser
Fritidscentrene/Skuret/Stedet/Midtbysjakket
Øvrige samarbejdspartnere, forvaltninger og andre

Forebyggelse i CFTF
– fælles mål og vision
• Et fælles mål for alle CFTFs aktiviteter er, at en
tidlig, sammenhængende og målrettet indsats i så
høj grad som overhovedet muligt forebygger, at
problemerne for et barn/ung eller et boligområde
eskalerer.
• CFTFs vision er at få tværfaglighed, aktører og
indsatser til at spille sammen i hverdagen til
glæde for børn, unge, familier og boligområder.

Forebyggelses trekant

Boligsocialt og
boligstrategisk
arbejde
Formålet med det boligsociale og
det boligstrategiske arbejde i CFTF:
• At forebygge sociale problemer via
koordinering og udvikling af
boligstrategiske indsatser og
boligsocialt samarbejde.
• At skaber rammer for – og styrke
samarbejde i lokale netværk. Der
arbejdes helhedsorienterer og
tværfagligt med alle relevante
aktører i et boligområde.

Boligstrategiske sammenhænge i CFTF
Boligudvalg
(Ghettoudspil 2018)

Tværsektoriel
Boligsocial
Ledergruppe

Aalborg
Boligsociale
Forum

Styringsdialog

Boligsociale
Bestyrelser,
Styregr. og
aktivitetsgr.

Tryg Aalborg

Boligsocialt og
boligstrategisk arbejde
- Netværkskoordinatorer
•

Systematisk monitorering på 4
geografiske niveauer

Aalborg Kommune niveau, Socialområder,
Nærområder, Udvalgte boligområder
•

Kortlægning og analyse

•

Samarbejde omkring boligsociale
helhedsplaner og øvrigt boligsocialt
arbejde

•

Udvikling og forankring

•

Koordinering og sparring

•

Procesfacilitering

CFTF samarbejder bredt med forskellige
boligsociale projekter og indsatser i hele
kommunen. Eksempler på samarbejde:
•

Overordnet koordinering Tryg Aalborg

•

Fokuseret indsats i Aalborg SØ

•

Styrket koordinering i Løvvangen og øst

•

Aalborg Boligsociale Forum

•

Koordinering Svenstrup/Godthåb m.fl.

Eksempler på samarbejdspartnere er:
•

Boligorganisationer

•

Primært netværk i boligområderne

•

Politi

•

Frivillige foreninger

•

Div. kommunale forvaltninger m.fl.

Frivillige og Civilsamfund
Facilitering af
samskabelseprocesser lokalt

- Samskabelse
Foreningsmarked
Samarbejde
med frivillige
Mini
forenings
marked

Samarbejdsaftaler
med frivillige
foreninger

Koordinering
af aktiviteter
mellem
kommune og
frivillige
foreninger

Formidling
Facilitering af
styregrupper
og
følgegrupper
Samarbejdsaftale
med faglige
organisationer/
web håndbog

Spræng
rammerne
Integration

Frivilligstrategi

Fritidscentrene
Fritidscentrene er en del af den samlede tilbudsvifte af fritidstilbud til børn og
unge mellem 10-18 år i Aalborg kommune og oprettet efter
dagtilbudslovens §65 og §4
Fritidscentrene løser en række opgaver i lokalområderne og bidrager positivt
til mange børn og unges hverdag.

Indsatser på skolerne – Forebyggelsesseminarer, Rygestopinstruktører og
”540-timer”
Primært beskæftiger fritidscentrene sig med børn og unge, som har det
svært i hverdagen – det vil sige børn og unge med behov for en specifik
forebyggende indsats.
Ungecentrene Stedet og Skuret (Stedet 13-25 årige, Skuret 13-25 årige)
Midtbysjakket (midtby 12-18 årige, områderne 12-25 årige)

Fritidscentrene
•Der arbejdes primært med børn og unge fra
10-18 år med behov for en specifik
forebyggende indsats
•Det vil sige børn/unge med sociale, fysiske
eller psykiske funktionsnedsættelser,
adfærdsmæssige reaktioner, børn og unge,
der har svært ved at skabe relationer, børn og
unge med risiko for begyndende
marginalisering mv.

•Det er denne målgruppe, som fritidscentrene
har opbygget særlige kompetencer i forhold til.
•Der arbejdes ud fra en socialpædagogisk
tilgang/ relationspædagogisk tilgang
•Inklusion og integration er vigtige pejlemærker
•Aktiviteterne i fritidscentrene er ikke primære
mål i sig selv, men anvendes som metode til at
arbejde med de unge
•Opsøgende arbejde i fritidscentrene

Tværprofessionelt samarbejde
Eksemper på samarbejdsflader:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Politi
SSP
Trivselsforum
De opsøgende jægere – og andre
opsøgende medarbejdere
Forebyggelses seminarer
Ungdomsskolen
UU-Vejledningen
Boligsociale indsatser
Familiegrupperne

Fritidscentrene

Opsøgende
gademedarbejdere

- Det opsøgende arbejde
Organiseret med
udgangspunkt i
socialområderne

Nord

Brobygning mellem
lokalområdets børn
og unge og
centrenes tilbud

Opsøgende
arbejde i
fritidscentrene

At sikre kontakt
mellem relevante
samarbejdspartnere
og børn og unge
med behov for en
forebyggende
indsats

Formidling af viden til
samarbejdspartnere
om udvikling og
tendenser blandt
børn og unge i
lokalområdet

Øst

•

Primær målgruppe er børn og
unge 12-18 år – dog også
kontakt til unge op til 25 år.

•

Primær opgave er observation,
og screening af unges adfærd
og færden – behovsafdækning

•

Relationsarbejde

•

Informationer om de unges
adfærd videreformidles og
dokumenteres via logbog samt
mundtlig overlevering til
fritidscentre i området

•

Formålet er at være i de unges
miljø og forstå deres adfærd,
miljø og færden samt behov
for indsatser – forebyggelse

Midtbysjakket
Screening som metode

Midtbysjakket
Opsøgende gadeplansarbejde
•

Målgruppen er udsatte unge som er i fare for
at blive marginaliseret, eller allerede er det

•

Eller unge som er i periferien af kriminelle
og/eller misbrugsmiljøer

•

Midtbysjakket opsøger udsatte børn/unge
mellem 12-25 år, for at afdække og arbejde
med de unges individuelle behov

•

Midtbysjakket er synlige og tilgængelige for de
unge

•

Der måles på tendenser hos ungekulturen.
Disse danner grundlag for det videre arbejde
med de unge

•

Brobygning mellem den unge og det
etablerede system

•

Screening som metode

Midtbysjakket
- Samarbejdspartnere
Div.
fritids- og
ungdoms
klubber
Trivselslærer
Træningshøjskolen

UUVejledere

Andre
opsøgende
medarbejdere

Div. Skoler og
uddannelsesinstitutioner

Div Rådgivere

Misbrugs-afsnittet

Bibliotekerne

Praktikcoach

Læger og
psykologer
Ect.
Fritidsjob
Aalborg
Politi

Midtbysjakket
- Henvendelser

Fritidsjob
•

Fritidsjob Aalborg er for alle unge på 13-17 år
med særligt fokus på unge med særlige behov

•

Fritidsjob Aalborg er en del af det
forebyggende arbejde ift.
beskæftigelsesindsatsen,
integrationsindsatsen, indsatsen i forhold til
unge med særlige behov, i forhold til udsatte
boligområder og kriminalitet.

•

Formålet med indsatsen er, at den unge
tilegner sig kompetencer, som gør denne i
stand til at passe en uddannelse eller et job

•

Indsatsen er opbygget som individuelle forløb
for den enkelte unge

•

Der tages udgangspunkt i den enkelte unges
ressourcer og forudsætninger. En del af
målgruppen har behov for en ”hånd-holdt”
indsats, hvor den unge støttes og følges tæt i
forløbet.

•

Fakta 2017

Vigtige samarbejdspartnere
•

Erhvervslivet – offentligt/privat

•

UU vejledningen

•

Fritidscentermentorer/kontaktpersoner

•

Rådgivere fra familiegrupperne

•

SSP

•

Boligsociale projekter

SSP - en sammenhængende indsats
Forebyggelse
Samarbejdet
SSP er et samarbejde mellem
skole, sociale myndigheder og
politi. Saarbejdet udgør det
tværfaglige
kriminalpræventive

Der arbejdes primært med
forebyggelse af mistrivsel,
herunder kriminalitet,
forbrug af alkohol og
misbrug af rusmidler

Trivsel og SSP
Arbejdsgrundlag for
Trivselsforum og SSP
samarbejdet
SSP Sekretariet

SSP konsulenter
Et stillads som er opbygget
gennem flere år, faste møder
på skolerne

Formålet er en
forebyggende indsats om
faresignaler ved
kriminalitet og misbrug
Indsatsen er rettet mod det
enkelte barn/ung med
bekymrende adfærd
Indsatsen kan være rettet
mod udviklingen ift
Kriminalitet og misbrug

SSP-samarbejdets formål
2. Enkelte børn og unge

4. Udvikling
En indsats der er orienteret omkring
udvikling og tendenser i forhold til
kriminalitet og misbrug.

04

En indsats der er rettet mod enkelte unge
med bekymrende og alvorligt bekymrende
adfærd.

1. Forebyggende
indsats
Forebyggende indsats
i forhold til børn og
unge, forældre og
medarbejdere om
generel mistrivsel blandt andet
faresignaler ved
kriminalitet og
misbrug.

3. Handling

02
01

03

SSP-samarbejdet i det
enkelte socialområde er
ansvarlig for, at der sker
handling i forhold til de
børn og unge, der har
udviklingstruet adfærd.

Opbygning af samarbejdet med NP
Kredsråd
Lokalråd
SSP sekretariat
Uge møder

PSP samarbejde
Info hus opgaver

Hvad er SSP-samarbejdets konkrete
arbejdsgange?

Gennemgang af
politiets POLMAP
lister vedrørende
unge, der har været i
kontakt med politiet.
Vurdering i forhold til
niveau 1-4.

Fastsætter
aktuelle
indsatsområder
ud fra viden om
tilstanden i
området.

Koordinerer
indsatsen på tværs
af Aalborg Kommune
for unge op til 18 år,
som vurderes at
være de mest
udviklingstruede.

Koordinerer
indsatsen for unge i
alderen 18-24 år, der
er involveret i alvorlig
kriminalitet herunder
bande exit.

§115-møder – vurderer sagerne på flere niveauer:
Niveau 4

Niveau 2

Handlingen varetages af
familiegruppen og i
samarbejde med relevante
aktører iværksættes
nødvendige tiltag.

Handlingen varetages af SSPsamarbejdet på den enkelte
skole: Hjemmebesøg ved den
enkelte sammen med SPPkonsulenten og politiet.

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Dette niveau er ikke bestemt
ud fra bestemte kriminelle
handlinger, men har den
generelle kriminalpræventive
effekt til formål

Betragtes ikke som en
egentlig påbegyndt
kriminel karriere, men som
et tegn på at den unge har
brug for hjælp

B Er defineret ud fra

- Eksempelvis problematiske
udeblivelser fra skolen

- Eksempelvis butikstyveri
eller hærværk

konkrete kriminelle
handlinger
- Eksempelvis indbrud i
beboelse, groft hærværk,
trusler om vold

Niveau 1
Handlingen varetages af
SSP-samarbejdet på den
enkelte skole: Hurtig
inddragelse af den unge
og forældrene.

Niveau 2

Niveau 3
Handlingen varetages af
familiegruppen og i
samarbejde med relevante
aktører iværksættes
nødvendige tiltag.

Niveau 4
Er defineret ud fra
konkrete kriminelle
handlinger
- Eksempelvis vold,
røveri eller overfald

SSP-relaterede opgaver
•

Sociale medier (Dit liv på nettet og fokus på ’Gaming’)

•

Antiradikalisering og social kontrol

•

Netværk med ungdomsuddannelserne

•

Info huset

•

Rygestopinstruktører

•

Opgaveløsning i forhold til helhedsplanerne

•

Tovholderfunktion i forhold til kriminalpræventive
indsatser (Eksempelvis ”En vej ind” og ”Ung til ung
dialogskabere”)

•

Koordinerende rolle i forhold til akut opståede hændelser

•

Særligt fokus på hjemstavnsforeninger og religiøse
fællesskaber

•

Rådgivning og sparring i forhold til negativ social kontrol
og æresrelaterede konflikter.

•

Tre indsatser er prioriterede i Tryg Aalborg –
Forebyggelsesseminarer, En vej ind og Antiradikalisering

Praktikcoach
•

Håndholdt indsats til udsatte unge mellem 1524 år.

•

Ofte unge fra udsatte boligområder, fra
udsatte familier og med risiko for
marginalisering

•

Der ydes vejledning til den enkelte unge og
dennes familie ift. at komme i uddannelse og
på arbejdsmarkedet

•

Målet er at styrke unge i udsatte boligområder
således at færre ender udenfor
arbejdsmarkedet

•

Praktikcoachen arbejder opsøgende og
forebyggende i forhold til både den unge og
dennes forældre

•

Praktikcoachen har særligt fokus på
samarbejde med skolen, fritidscentrene,
Uddannelseshuset og erhvervslivet

•

Resultater 2018

Forebyggelseskonsulent
Forebyggelse af psykiske og sociale problemer blandt unge mellem 14-25 år
•

Forebyggelse af psykiske og sociale problemer blandt
unge

•

Opsøgende aktiviteter, hvor målet er tidlig opsporing af
unge med dårlig mental sundhed og risiko for frafald
på ungdomsuddannelser.

•

Etablering af ung til ung grupper fx omkring temaer
som angst, ensomhed, mobning etc. og
motivationsgrupper ift. misbrug.

•

Uddannelse af Ung til Ung formidlere.

•

Afholder ung til ung foredrag, debatmøder, temaforløb
og workshops til fx UngAUC, UngAalborg,
ungdomsuddannelser og til professionelle fx på
nøglepersonsuddannelsen for børn i alkoholfamilier.

•

Samarbejde med og brobygning til frivillige
organisationer, ungdomsuddannelser og kommunale
tilbud.

Mental sundhed
anbefalinger fra
Sundhedsstyrelsens
forebyggelsespakke

ABC modellen
som metode
Act
Belong
Commit

Ung til ung som
kernemetode

GAME

Eksempeler på samarbejdspartnere i et boligområde
Viva
Bolig

Mød
Verden

Farmen

Dansk
Flygtningehjælp

Lejer
Bo
Kirken

Bibliotek

Familie
gruppe

Alabu
Bolig

Sundhedscenter

Aktivitetscenter

Midtbysjakket

Politi
FriStedet
Daginstitutioner

Plus
Bolig

Basket
Klub

SSP
Røde
Kors

B52

UCN
FDF

Relationel
koordinering

• Besøg fra FC Højvang

Tværfagligt
samarbejde

