Revideret
forebyggelsesstrategi
28. august 2018 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
12. september 2018 Børne- og Uddannelsesudvalget
13. september 2018 Velfærds- og Sundhedsudvalget

En revideret strategi
Horsens Kommunes første forebyggelsesstrategi blev vedtaget i 2013. Byrådet
besluttede i budgetaftalen for 2018, at forebyggelsesstrategien skal revideres.
Forebyggelsesstrategien er revideret med udgangspunkt i Byrådets
arbejdsgrundlag, fagudvalgenes arbejdsgrundlag og ikke mindst den
sammenhængende børn og ungepolitik for Horsens Kommune.
Ledere som arbejder med børnene, de unge og forældrene har deltaget i fælles
workshops på tværs af arbejdsområder, hvor de er kommet med input til,
hvordan strategien skulle revideres.
2

Hvad ligger der i den nye
forebyggelsesstrategi?
Formålet med strategien er at give alle børn og unge et godt liv i et stærkt fællesskab.
Det kræver en stærk samarbejdskultur, hvor vi arbejder sammen på tværs med barnet, den
unge og familien i centrum. Uanset om det er skolen, rollespilsklubben eller Jobcentret.
Det kræver også, at specialisterne fra specialområdet kan rykke ud på det almene område,
når børnene og de unge har brug for det, og møde dem der, hvor de lever deres liv.
Forældrene spiller en afgørende rolle for børnenes trivsel og udvikling. Forebyggelsen handler
også om forældrerollen, familiemiljøet og det, at mor og far har uddannelse og arbejde.
Den nye forebyggelsesstrategi bygger også på tankegangen om den rigtige indsats på det
rigtige tidspunkt. Hvornår en indsats er tidlig for det enkelte barn afhænger helt af, hvornår i det
enkelte barns liv problemerne begynder. Indsatsen skal ske så tidligt som muligt. Det stiller store
krav til, at den enkelte medarbejder kender risikofaktorer og tidlige tegn .
4 principper beskriver vores tilgang, mens 6 temaer udpeger områder, hvor vi skal gøre en særlig
og fælles indsats.
3

”Forebyggelse
er noget, vi gør
sammen”
Målgruppen for forebyggelsesstrategien
er børn og unge, som er udsatte eller
som er i risiko for at blive det.
Men målfeltet – eller arenaen hvor vi får
øje på dem – er i de almene tilbud.
Forebyggelse er derfor noget vi gør
sammen på tværs af almenområdet,
specialområdet og øvrige områder.
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Principper
A. Indsats på rette tid
B. Fokus på effekt
C. Helhed og kontinuitet
D.Velfærdsteknologi og
digitalisering

Temaer
1. Livsduelighed
2. Forældre og familie
3. Dagtilbud og skoler
4. Uddannelse og job
5. Fællesskaber og netværk
6. Sundhed, sygdom og
handicap

Sådan kommer strategien til at leve
Forebyggelsesstrategien
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Opfølgning i fagudvalg
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