Fanø Kommune.

Jævnført servicelovens par. 19 stk. 3. har Fanø Kommune udarbejdet en redegørelse
om indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge.
Planen skal ses som Kommunens tillæg til vores sammenhængende børnepolitik.
Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet beskriver, hvordan Fanø Kommune
har tilrettelagt arbejdet med at begrænse ungdomskriminaliteten i kommunen og
vigtigheden af at yde en tidlig – og forebyggende indsats.
Formål.
Vores sammenhængende børnepolitik og planen for indsatsen mod
ungdomskriminalitet på Fanø har som mål, at sikre en tidlig og forebyggende indsats
overfor børn og unge i kommunen. Da Fanø Kommune er en lille kommune, er det
derfor overskueligt at sætte hvert barn og hver enkelt ung i fokus. Vi inddrager alle
relevante voksne omkring den unge. Voksne der kan hjælpe den unge i sin udvikling.
Især prioriteres samarbejdet med forældrene højt.
Samtidig inddrages skole, politi, sociale myndigheder og SSP afdelingen på et meget
tidligt tidspunkt i alle sager, der giver grund til bekymring.
Politiske målsætninger.
Fanø Kommunes værdigrundlag for børn og unge er beskrevet i vores
sammenhængende børnepolitik.
Kommunens medarbejdere på børne‐ og ungeområdet skal varetage børn og unges
udviklingsbehov og vi har som målsætning:
Alle borgere skal føle sig trygge i kommunen.
Børn og unge skal vide, hvor de kan henvende sig for at få hjælp.
Der ydes en tidlig og særlig indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge.
Når unge udsluses efter afsoning af frihedsstraf, iværksættes målrettet social og
uddannelsesmæssig støtte.

Sådan gør vi på Fanø.
Gennem tæt kontakt mellem skole, politi, socialforvaltning, SSP medarbejderen,
ungdomsklub mm. opnås et godt kendskab til, og indblik i, hvordan de unge har det
på Fanø. Gennem en sådan tæt kontakt får man hurtigt viden om eventuel opstået
bekymrende adfærd hos enkelte eller grupper af unge. Denne viden giver mulighed
for en hurtig og målrettet indsats på området.
Indsatsen inddeles på Fanø i 4 kategorier:
1. Forebyggende indsats.
2. Bekymrende adfærd.
3. Førstegangskriminalitet.
4. Gentagen og alvorlig kriminalitet.

Forebyggende indsats.
Den generelle forebyggende indsats foregår gennem undervisning på skolen.
Iagttagelse af samspillet mellem de unge i Ungdomsklubben og Ungdomsskolen,
samt gennem samarbejde med de mange foreninger på Fanø.
Her iagttages de unges trivsel og herfra videregives oplysninger om bekymrende
adfærd til SSP medarbejdere eller andre relevante personer.
Den generelle forebyggende indsats behandles i kommunens Lokalråd og SSP udvalg
og det er her der træffes beslutning om, hvilken indsats der skal iværksættes af
forebyggende art.

Bekymrende adfærd.
Signalerne kan her være: Den unge observeres på gaden sent om aftenen. Tidlig
debut med alkohol. Færden i hash miljøer. Pjæk fra skolen eller anden
uhensigtsmæssig adfærd.
I disse tilfælde iværksætter det lokale politi bekymringssamtaler med de unge og

deres forældre. Eventuelt iværksætter kommunen en særlig støtte til de berørte
familier, hvis dette skønnes nødvendigt.

Førstegangskriminalitet.
Handlingerne her er butikstyveri, hærværk, besiddelse og brug af hash mm.
Dette område varetages af SSP konsulenten samt kommunens socialafdeling.
Her vurderes det om familien er i stand til at yde den fornødne støtte til den unge,
eller om det er nødvendigt med yderligere støtte og vejledning til familien.
I denne situation søges langtidsholdbare løsninger på den unge og familiens
problemer og kommunen følger konstant op på situationen i familien.

Evaluering af planen.
Fanø Kommune følger op på og evaluerer resultaterne af indsatserne. Evalueringen
af planen for indsatsen mod ungdomskriminalitet indgår som en del af den samlede
evaluering af vores sammenhængende børnepolitik.

