
Notat om nye veje på misbrugsområdet for børn og unge

Center for Børn og Unge (CBU) har siden Forebyggelsesudvalgets sidste møde 
undersøgt nye og innovative løsninger omkring misbrugsindsatser og forebyggende 
tiltag overfor målgruppen 10-15 årige. Via forespørgsel hos eget misbrugsteam First 
Move, SSP og hos de faglige ledere i TUBA er det klart, at der ikke foreligger oplagte 
muligheder. Det tyder på at initiativet enten skal afsøges yderligere, eller skal 
udvikles. Der er derfor ikke udarbejdet en businesscase på dette grundlag. 

Hvad gør vi allerede?
Det, vi ved virker på dette område, er den helt tidlige forebyggelse. Ved skoleårets 
start 2015 blev der iværksat et pilotprojekt med fremskudt socialfaglig indsats (FSI) 
helt ude i lokalmiljøet. Pilotprojektet var begrænset til Nordstjernens skoledistrikt, dvs
Nordstjerneskolens 2 afdelinger samt alle dagpasningstilbud beliggende i dette 
skoledistrikt.
Projektet var bemandet af én fuldtidssocialrådgiver som fysisk befinder sig på 
skoleafdelingerne og i daginstitutionerne. Formålet er den helt  tidlige forebyggelse; 
at reagere på "den lille sten i skoen".

Via SEL § 11 kan socialrådgiveren også trække på andre faglige kompetencer til at 
supplere ind i den tidlige forebyggelse. Disse indsatser registreres ikke på den 
konkrete borger (man bliver ikke en sag), og dette gør det meget lettere at "få lov til"
at levere den tidlige hjælp og i en række tilfælde forhindre, at små problemer vokser 
sig store og alvorlige.

Efter evaluering af pilotprojektet er det besluttet, at denne forebyggende fremskudte 
socialfaglige indsats skal rulles ud over hele kommunen, således at der vil være 
knyttet fremskudt socialrådgiver til alle skoledistrikter og  kommunale 
dagpasningstilbud fra efteråret 2016.

Det betyder, at der i efteråret 2016 etableres et forebyggelsesteam, som bemandes 
med i alt 4 socialrådgivere på skolerne, med SSP og med selvstændig teamleder. Den 
fremskudte socialrådgiver giver sparring i bekymringer om børn, ud fra socialfaglige 
kompetencer til lærere og pædagogisk personale, samtidig med at socialrådgiveren 
selv kan agere med samtaler og (gruppe)forløb med børn og forældre. Det betyder, at
der arbejdes med nye indsatser i den lokale skolearena, hvor der forventes en 
nyudvikling af forebyggende initiativer. 

Forslag
Vi foreslår at koble et udviklingssamarbejde på FSI, som i forvejen har en 
udviklingsopgave i deres opdrag. Denne fremskudte indsats vil netop spotte og 
reagere i forhold til mistanke om meget unge, som flirter med rusmidler på samme 
måde, som funktionen reagerer i forhold til andre bekymringer. FSI er en ny platform 
for forebyggende initiativer og dermed en oplagt og ny platform for udvikling af 
Forebyggelsesudvalgets initiativ om misbrug og målgruppen 10-15årige. 

Forslaget består i at afsætte midler til at udforske området og udvikle ny indsats for 
målgruppen i samarbejde med videninstitution indenfor misbrug – eksempelvis Center
for Rusmiddelforskning eller TUBA. Processen skal resultere i et initiativ, der kan 
udarbejdes business case på. Administrationen anbefaler, at udvalget afsætter 
150.000 kr. til udviklingsarbejdet til indkøb af eksterne samarbejdsparter.


