Forebyggelsesstrategi for Vejen Kommune
Vision
I Vejen Kommune skal børn og unge (0-18 år) have de bedst mulige rammer for trivsel og
udvikling. Ressourcer og kompetencer hos barnet/den unge, familien, netværket og ansatte i
Vejen Kommune skal udnyttes effektivt gennem en sammenhængende indsats.

Formål
Med forebyggelsesstrategien ønsker Vejen Kommune at styrke børn og unges fysiske, psykiske
og sociale sundhed. Målet er – i et gensidigt og forpligtende samarbejde med familien og
netværk - at understøtte en opvækst, der sikrer mulighederne for senere at kunne gennemføre
uddannelse, opnå beskæftigelse og i øvrigt indgå konstruktivt og meningsfyldt i voksenlivet.

Delmål
Forebyggelsesstrategien har som delmål at
1. understøtte inklusion i tilbud, så alle børn og unge har mulighed for at være en del af
udviklende fællesskaber.
2. understøtte arbejdet med at mindske behovet i forhold til anbringelser.

Resultatmål for delmål 1
-

at der senest i skoleåret 2015/16 er reduceret i antallet af elevpladser i specialklasser
med min. 33 %. Dvs. fra de pt. 236 til 160 elever.

-

at 95 % gennemfører en ungdomsuddannelse.

Resultatmål for delmål 2
-

reducere/fastholde antallet af anbringelser

-

øge den nuværende andel af anbringelsestyperne eget værelse, netværksplejefamilie
og kommunale plejefamilie fra det nuværende niveau på 63 % af anbringelserne til
minimum 75 % senest ved udgangen af 2013.

-

reducerer områdets udgifter i henhold til effektiviseringsstrategi med 1 % i henholdsvis
2013, 2014, 2015 ff.
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INKLUSION
Et udviklende fællesskab for den enkelte og fællesskabet. Inklusion bygger på gensidighed og
det fælles ansvar.
En inkluderende kultur som:
o
o
o
o

forholder sig til hvordan deltagelse muliggøres - ikke om barnet/den unge skal være
der
arbejder med udfordringer i mødet mellem barnet/den unge og dets omgivelser - ikke
ser problemer i barnet/den unge.
hele tiden er parat til, at ændre metoder og organisering af indsatsen for at skabe et
dynamisk og fleksibelt miljø.
har gensidig tilpasning som grundlag

FOREBYGGELSE
Forebyggelse er at reagere på de små tegn tidligt med henblik på at ruste børn og unge til
fremtidige krav.
Forebyggelse opdeles i tre:
- Forebyggende indsats, dvs. almen indsats
- Foregribende indsats, dvs. særlig målrettet indsats
- Indgribende indsats, dvs når en forebyggelse eller foregribende indsats ikke lykkes vil
indsatsen være af indgribende art fx anbringelse, specialklasse m.v.

HELHEDSORIENTERET OG EFFEKTIV INDSATS
Med fokus på familiens / barnets behov betyder en sammenhængende indsats at sikre en
opgaveløsning på tværs af lovgivningens forskellige regelsæt. Målet med en
sammenhængende indsats er således at skabe en helhedsorienteret og effektivitet indsats
omkring den enkelte familie / det enkelte barn.

MENNESKESYN
Det grundlæggende syn for forebyggelsesarbejdet er helhed og sammenhæng i forhold til hele
barnets/den unge liv – familie, dagtilbud/skole og fritid.
Menneskesynet danner grundlag for kommunens afsæt for fremtidige møder med borgerne
Vi vil bruge vores menneskesyn til at komme tæt på familiens hverdagsliv. Barnet/den unge
skal forstås ud fra den sammenhæng og de relationer, hvori barnet/den unge er skabt og
fortsat udvikler sig i, og står dermed ikke alene.
Familien skal mødes anerkendende – det vil sige med forståelse for de rammer og
handlemuligheder som familien og barnet/den unge har. Anerkendelsen bygger på
forventninger til, at alle parter er indstillet på at ville tilpasse sig hinanden – at gensidig
tilpasning bliver et grundlag, hvor alle er indstillet på at ændre handlinger og adfærd – for at
øge barnets og den unges udvikling og handlekompetencer. Den gensidige tilpasning forventes
mellem barnet/den unge, familien, netværket og ansatte i Vejen Kommune.
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