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SSP Nordfyn arbejder for at gøre børn og unge
mellem 0 – 24 år robuste overfor risikoadfærd, der
på sigt kan føre til kriminalitet

HVAD ER RISIKOFAKTORER

SSP Nordfyn

Risikofaktorer kan i denne sammenhæng defineres
som forskellige former for belastninger eller stress i
et barns liv, der kan øge risikoen for sener kriminel
adfærd.
ER DU KRIMINALITETSBEKYMRET?
Nedenstående parametre eller mistanke herom er
altid grundlag for en bekymring til § 115 Koordinationen

HVORFOR SKAL BØRN OG UNGE VÆRE ROBUSTE?
Det handler om at give børn og unge en indre
modstandskraft over for sociale og miljømæssige
belastninger, så vi kan hjælpe dem med at sige fra
overfor kriminalitet og negativ rusmiddeladfærd.
Læs mere under publikationer under fanebladet
SSP på www.ungpaanordfyn.dk eller ring til SSP hvis
du er interesseret i mere viden om området.
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Det kan være svært at skelne, hvornår din bekymring har et kriminalpræventivt sigte og hvornår det
er en socialsag. Drøft altid din bekymring med
nærmeste leder, og tag udgangspunkt i folderens
spørgsmål.
Netop din bekymring kan være den afgørende
forskel på et barn eller ungt menneskes fremtid.

* Simpelt tyveri
* Besiddelse af
hash/Stoffer
*Hærværk
*Indbrud
*Salg af stoffer
*Røveri
* Overfald

* Bekymrende rusmiddeladfærd
* Offer for kriminalitet
* Voldelig eller
Truende adfærd
* Bandebekymring
* Radikalisering
og ekstremisme

SÅDAN GØR DU
Udfyld et bekymringsskema til § 115 koordinationen
på hjemmesiden www.ungpaanordfyn.dk og sagen vil automatisk blive sat på dagsorden til § 115 koordinationen.
Har du brug for faglig sparring, er du altid velkommen til at kontakte din § 115 – repræsentant. Medlemmerne findes på hjemmesiden
www.undpaanordfyn.dk

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
www.nordfynskommune.dk

§115 – Koordinationen
-

Et tværfagligt individorienteret samarbejde om kriminalpræventiv forebyggelse.

VIDEN OM § 115 – KOORDINATIONEN

§ 115 – ANBEFALING

VURDER SAMMEN MED DIN LEDER

§115 koordinationen er et kriminalpræventivt tiltag
i Nordfyns Kommune

Anbefalingen vil bevæge sig mellem yderpunkterne ” Er i trivsel” og ” Er truet ”. Med andre ord kortlægger §115 – koordinationen i hvor høj grad barnet eller den unge udviser risikoadfærd.

Hvor robust er barnet/den unge?
 Social intelligens
 Skolefærdigheder
 Trives i institution/skole/ungdomsuddannelse
 Har håb og drømme for fremtiden
 Kan kontrollere egen impulser
 Sundt forhold til rusmidler
 Gode sociale og jævnaldrende venner
 Opbakning fra forældre








Kriminalitet er blot et symptom
§115 – koordinationen arbejder med kriminalitetsbekymringer hos børn og unge i Nordfyns
Kommune jf. Retsplejeloven § 115
§115 – koordinationen har en tæt grænseflade
til det socialfaglige område, men er IKKE et
myndighedsområde.
§115 – koordinationen erstatter ikke den skærpede underretningspligt jf. serviceloven.

Alle bekymringer behandles indenfor 14. dage.
Husk, at § 115 koordinationen IKKE erstatter den
skærpede underretningspligt!

TILBAGEMELDING PÅ EN BEKYMRING
§115 – bekymring
Du kan komme i kontakt med § 115 - koordinationen på to måder; hvis du selv har en bekymring,
eller hvis du kan bidrage med viden til en bekymring. I begge tilfælde er din viden om barnet/den
unge væsentlig for den samlede vurdering

Har du indsendt en bekymring vil din § 115 - repræsentant kontakte dig. Du finder repræsentanten under fanebladet SSP på
www.ungpaanordfyn.dk

For at målrette det kriminalpræventive arbejde
skal du anvende de nævnte kriterier under afsnittet ”vurder sammen med din leder”.

Ikke alle bekymringer er SSP – sager. Deler § 115 –
koordinationen ikke din bekymring, vil du få en
begrundelse fra din § 115 – repræsentant og en
drøftelse af eventuelt andre muligheder.

§ 115 – VURDERING

Videndeling af bekymring foregår jf. Retsplejeloven
§ 115. Vi gør opmærksom på, at ikke alle er omfattet af denne.

På baggrund af henvendelsen afdækker § 115 Koordinationen ved et 360 graders eftersyn en
samlet bekymring om barnet/den unge.
§ 115 – koordinationen sammenstiller oplysninger,
foretager en risikovurdering og afgiver en anbefaling.

VIDSTE DU… at hovedparten af de børn, der
identificeres som kriminalitetstruede alligevel ikke
bliver kriminelle

Hvor robust er det professionelle netværk?
 Deling af fælles mål og viden mellem institution/skole/ungdomsuddannelse og hjemmet
 Rettidig, præcis og problemløsende kommunikation i det professionelle arbejde i netværket
omkring barnet

DERFOR…hvis man kun satser på forebyggelse i
forhold til de identificerede kriminalitetstruede, som
udgør en lille del af den samlede ungdomskriminalitet, overser man en stor gruppe unge der potentielt er i fare for senere at blive kriminelle.
Ovenstående vurdering kan kvalificere jeres bekymring i den videre håndtering og kan være en
hjælp til at lave jeres 360 graders undersøgelse.
Det kan også medføre, at bekymringen omkring
barnet eller den unge løses uden inddragelse af §
115 – koordinationen.

