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Titel: Styrket indsats for børn der er ramt af angst

Forvaltning:
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Skoleforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Mental Sundhed

Ansvarlig afdeling:
Socialafdelingen (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen)
PPR (Skoleforvaltning)
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
Mental Sundhed – nr. 61

Tidshorisont:
Opstart: Primo 2019
Fuldt implementeret: 2019

Problemstilling:
(for) mange børn og unge bliver ramt af angst og angst-lignende problematikker.

Beskrivelse af indsats (indhold):
Der udarbejdes en folder til alle medarbejdere i Socialafdelingens familiegrupper. Medarbejderne i familiegrupperne har
dagligt kontakt til børn og unge, som på forskellig vis mistrives. Heriblandt ses en stor gruppe af børn og unge, som har
forskellige grad af angst-lignende problematikker.
Da der er forskellige årsager til angst, skal tilbuddene og indsatsen også være differentieret. Dette skal folderen være med til
at sætte spot på, således at børn med angst bliver tilbud det rigtige forløb med det samme.
Hensigten er, at folderen skal give medarbejderen en kort information om:
Forskellige angsttyper.
Relevant støtte til den konkrete type af angst.
Oversigt over mulige tilbud i AAK i form af en skematisk fremstilling af tilbud.
Udover at folderen udleveres, er det hensigten at folderen skal introduceres for medarbejderne. Der arbejdes på, at
Børnepsykologisk Team tager rundt til de fire familiegrupper, og præsenterer folderen. På den måde, vil alle medarbejdere
få en god introduktion til folderen og arbejdet med børn med angst.

Forventet resultat:
At flere børn, hurtigere bliver tilbudt et relevant tilbud, som kan afhjælpe angst-problematikken.

Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Målgruppen for projektet er børn og unge med angst-problematikker.

Aktører:
Medarbejdere i Familiegrupperne i Socialafdelingen.
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
I folderen vil der blive beskrevet de allerede eksisterende tilbud, som findes i Aalborg Kommune.
Herudover opstartes der primo 2019 et sats-pulje projekt, som er et fælles projekt mellem 4 nordjyske kommuner og
psykiatrien. Projektet tager udgangspunkt i, at skabe forløbsprogrammer for børn og unge, der er ramt af angst og/eller
depression.

