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Indledning
I Ringsted Kommune ønsker vi at sikre tidlig forebyggelse og skabe de bedste betingelser for, at flest
mulige børn og unge trives og udvikler sig i deres familier og tæt på et almindeligt udviklings- og
læringsmiljø.
Alle medarbejdere er forpligtet på at gøre deres bedste for at omsætte Børne- og Ungepolitikkens
værdier i konkrete handlinger, der gør en forskel for de børn/unge og familier, som vi i hverdagen
samarbejder med.
Det betyder, vi arbejder for, at:






børn og unge dannes og uddannes i inkluderende fællesskaber,
børn/unges adfærd ses og forstås ud fra de sociale sammenhænge, som de indgår i,
der er et særligt fokus på at medvirke til at justere og udvikle den pædagogiske kontekst og
de relationer barnet/den unge indgår i,
forældrene ses som en ressource, der inddrages som aktive og ligeværdige samarbejdspartnere,
den tidlige og forebyggende indsats og det professionelle samarbejde herom er i fokus.

Vi lægger vægt på at kunne handle hurtigt og relevant, når vi oplever, at børn og unge er i risiko for
at komme i eller er i vanskeligheder og derfor har brug for, at de voksne omkring dem gør en indsats for sammen at skabe de bedst mulige betingelser for fremtidig trivsel, udvikling og læring, så
børn og forældre oplever, at børnene har en god, tryg og lærerig hverdag
Vi ønsker desuden at forebygge, at børn og unge ikke kommer ud i så store problemer, at de ikke
selv, med hjælp fra sit netværk, kan løse problemerne. Derfor er der i Ringsted Kommune flere muligheder for at understøtte og styrke børn og unge udvikling og trivsel.
Nogle forebyggende indsatser kræver ikke en visitering, det betyder at børn, unge og forældre selv
henvende kan sig til tilbuddet og få hjælp. Andre forebyggende indsatser kræver visitering fra fagpersoner, og til sidst er der forebyggende indsatser som kræver en udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse af Børne- og Familierådgivningen eller Ungeenheden. Undersøgelsen som har til formål
at afdække barnet, den unges og familiens behov. Se yderligere i kvalitetsstandarden for børnefaglig
undersøge.
Forebyggende indsatser som ikke kræver en børnefaglig undersøgelse
Nedenfor er der nævnt forskellige forebyggende indsatser, som ikke kræver en børnefaglige undersøgelse (listen er ikke udtømmende).
Åben anonym rådgivning (SEL § 11, stk. 1-2):


Denne rådgivning er et gratis og anonymt tilbud om rådgivning til alle, der har med børn at
gøre. Det er medarbejdere i Familiehuset, der forestår rådgivning. Man kan ringe til rådgivningen mandage fra kl. 12 - 13. Telefonnummer, der også fremgår af kommunens hjemmeside er 57 62 73 78. Det er også muligt at mødes med rådgiveren et par gange ved at møde
op på Vestervej 27, hus 1 onsdage kl. 15 – 17.

Rådgivning (SEL § 11 stk. 3)


Rådgivning og vejledning til forældre og børn og unge (SEL § 11, stk. 3). Henvisning til rådgivningen sker igennem rådgiver. Henvisningen kræver ikke udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse.

Sundhedstjenestens forebyggende indsatser:



Netværket: tilbud til unge sårbare mødre med henblik på at støtte i forældreskab og fastholde i job og uddannelse via mentorordning og netværksaktivitet.
Efterfødselsgruppe: til forældre der scorer højt ved screening for efterfødselsreaktion, et
gruppetilbud med 5 mødegange for begge forældre ved sundhedsplejerske og familieterapeut.
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Baby på vej: Et forebyggende tilbud til sårbare gravide, indsats i graviditeten og udvidet
sundhedspleje efter fødslen.

Aktivitetspulje:


Ansøg om dækning af fritidsaktiviteter for børn fra 0 – 15 år til socialt udsatte familier. Byrådet har i 2017 afsat en pulje på 200.000 kr. om året til støtte til børns fritidsaktiviteter. Puljen
er til børn i alderen op til 15 år og kan søges, hvis du bor i Ringsted Kommune. Du kan søge
så længe, som der er penge i puljen, så det foregår efter først-til-mølle-princippet. Forældre
kan søge på www.ringsted.dk.

Familiegrupper:


Familiegrupper til forældre til børn i alderen 0 til 6 år (SEL § 11, stk. 3). Henvisning til Familiegruppen sker igennem barnets dagtilbud. Det er medarbejdere i Familiehuset, der forestår
Familiegrupperne.

Unge i alderen 16-25 år:





Unge som er bosat i Ringsted Kommune, kan få rådgivende, gratis og anonyme samtaler hos
ungepsykolog. Den unge kan tale med psykologen om konkrete udfordringer, eller mistrivsel
uden helt at vide hvorfor. Samtalerne med ungepsykologen er anonyme. Typisk varer samtalerne en times tid, men de kan tilpasses efter behov. Ungepsykologen holder fysisk til på
Prinsensvej 10 i Ungeliv.
Unge som er bosat i Ringsted Kommune og er psykisk sårbare, kan få tilbud om gruppeforløb
i Ungeliv, Prinsensvej 10.
Unge mellem 16-30 år kan få afklarende samtaler ved psykoterapeut. Tilbuddet kræver visitering fra en rådgiver i Ungeenheden.

SSP og forebyggelse:


Rådgivning og vejledning for børn, unge og voksne, som er ved at udvikle- eller har en uhensigtsmæssig kriminel adfærd. Alle med bekymring for en ung under 18 år, kan kontakte
kommunens SSP-konsulenter, som arbejder med inspiration og støtte i at udføre kriminalpræventivt arbejde på kommunens skoler, institutioner eller i lokalområdet.

Forebyggende foranstaltninger som kræver en børnefaglig undersøgelse (SEL § 52)
Når der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, og der er foretaget en konkret og individuel vurdering af barnet, den unges og forældrenes behov, kan der iværksættes flere former for forebyggende foranstaltninger. Iværksættelse af forebyggende foranstaltninger har primært til formål at
forebygge anbringelse udenfor hjemmet eller at støtte en ung i at klare sig selv uden støtte.









Praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet
Familiebehandling
Ophold på familieinstitution
Aflastning til barnet
Fast kontaktperson til den unge eller familien
Formidling af praktiktilbud
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk
støtte
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindhave.

Frivillige foreninger
Der er mange frivillige foreninger, der gør et stort stykke arbejde for at forebygge mistrivsel hos børn
og unge. Man kan finde foreningerne på hjemmesiden kultunaut.dk.
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