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Baggrund
Etableringen af brobyggerfunktionen bygger på ønsket om en professionel brobygger, der er opsøgende over
for familier med kriminalitetstruede unge. På den baggrund har Kommunalbestyrelsen i budget 2018 afsat
midler til at opprioritere den kriminalitetsforebyggende indsats for målgruppen.
Formålet med brobyggerfunktionen er at afprøve nye måder at nå kriminalitetstruede unge og deres forældre på. Der er særligt fokus på samarbejdet med forældrene og deres oplevelse af at blive klædt bedre på til
at hjælpe deres unge tilbage på ret kurs. Målet er via et tæt samarbejde med forældrene at bringe de unge i
uddannelse, arbejde, fritidsjob eller fritidsbeskæftigelse samt at sikre, at de unge kan indgå i og forblive en del
af almenområdet.
Af kommissoriet for brobyggerfunktionen fremgår det, at brobyggerfunktionen til kriminalitetsforebyggende
indsats skal evalueres efter to år. Det er en intern evaluering, der foretages af Børne- og Familieafdelingen og
Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat.
I samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat har Børne- og Familieafdelingen foretaget interviews med henholdsvis fem unge og fem forældre. I interviewene er der blandt andet spurgt ind til familiernes oplevelse af udbytte af sparringsforløb/forældrenetværk. Der er endvidere gennemført fire kvalitative
interviews med centrale samarbejdsparter.
Brobyggeren er en kriminalitetsforebyggende funktion, som har til opgave at realisere den politiske vision
(formål og mål) i tæt samarbejde med nærmeste ledere og kollegaer i Børne- og Familieafdelingen samt øvrige centrale aktører som for eksempel skoler, klubber, Jobcentret og SSP. Ligesom brobyggeren skal spille
sammen med relevante boligsociale initiativer og frivillige tiltag som eksempelvis bydelsmødre, forældrenetværk og natteravnene. Brobyggeren fungerer ikke som myndighedsperson, men har et tæt samarbejde med
sagsbehandlerne på myndighedsområdet for at sikre en tidlig indsats.

Resultater
Brobyggeren har i en periode på halvandet år arbejdet på at danne nye netværk med civilsamfund og politi,
deltage i tværfaglige fora samt indgået i relevante boligsociale initiativer og har derigennem opbygget relationer til de forskellige interessenter. Brobyggeren har haft succes med at udvikle nye projekter, søgt midler via
fonde og gennemført en række projekter til gavn for kriminalitetstruede unge og deres forældre.
Evalueringen peger på, at der særligt er arbejdet med disse tre temaer:
1. Samarbejder: Konkret er der indgået et samarbejde med Nyager Skole, hvor brobygger har igangsat forældrenetværk og sparringsforløb for familier, hvor skolen har haft en bekymring. På opfordring
fra Somalisk Forening er der med udgangspunkt i erfaringerne fra forældrenetværket for forældre fra
Nyager Skole endvidere igangsat forældrenetværk for henholdsvis fædre og mødre fra Somalisk Forening. Familierne er henvist fra SSP, Børne- og Familieafdelingen/visitationen, Nyager Skole, Tinderhøj Skole, Jobcenter, UU vejledningen og Ungecenter 2610.
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2. Nye måder at nå målgruppen: I samarbejde med centrale aktører har brobyggeren forsøgt at gå
nye veje med nye aktiviteter, der er målrettet henholdsvis forældre, den unge og familien samlet
gennem individ- og gruppeorienterede indsatser:
Individorienteret fritidsjobindsats
 Fritidsjobberne (10-15 henvendelser, hvoraf 7 er i kommet i job/praktik)
 Rugekassen (standby – 1 ung kom i job)
 COOP Crew (ikke igangsat)
Individorienteret familiefokuseret indsats
 Sparring til familien (14 gennemførte og 4 igangværende forløb)
Gruppeorienteret familiefokuseret indsats
 Stærke Familiefællesskaber (med 3 ud af 12 tilmeldte familier)
 Forældrenetværk (med 8 forældre)
 Somalisk Forældrenetværk hhv. for fædre og mødre (med 5-15 mødre pr. mødegang og 5
fædre med fast deltagelse)
Gruppeorienteret uddannelsesindsats
 Verdens Bedste Lektiecafé (i gang – 2-5 unge/pr. uge)
3. Forældrene klædt på og den unge på sporet igen: På baggrund af familiernes udsagn er erfaringen, at familierne har følt sig set og hørt. De har oplevet det positivt at være en del af et fællesskab med andre forældre i samme situation og har en følelse af, at deres medvirken har bidraget til
et nedbragt konfliktniveau i hjemmet.

Fremtidig organisering og prioritering
Det fremadrettede arbejde tilrettelægges ud fra følgende fokusområder:
Fortsættelse af igangværende tiltag
På baggrund af de to års erfaringer, samt afprøvede individuelle og gruppeorienterede indsatser, fortsættes
brobyggerens igangværende tiltag med henblik på at skabe kontinuitet i de etablerede samarbejder.
Prioritering af projekter
 Der igangsættes endnu et forløb med Stærke familiefællesskaber i april 2021
 Løbende opstart af Forældrenetværk i det omfang, der konkret viser sig behov/mulighed herfor
 Opstart af lokalt BABA-projekt forudsat projektansøgningen går igennem
 Forældresparring i det omfang det foreneligt med øvrige prioriteter og der konkret viser sig behov
 Indsatsen fritidsjobberen indstilles for nu.
Henvisninger og samarbejde
 Tydeligere retningslinjer for henvisning
 En klarere funktions- og rollebeskrivelse i forhold til brobyggersamarbejdet.
Dokumentation - registrering og evaluering
 Systematisk registrering af de unges kontakt til politiet
 Systematisk evaluering af aktiviteter og registrering af effekt.
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Brobyggerfunktionen overgår fra projektstatus til almindelig drift, hvorfor styregruppen for funktionen nedlægges. For at opnå størst muligt synergi i indsatsen for målgruppen, vurderes det relevant at sikre tættere
samarbejde med øvrige ”tidlig indsats” tilbud såsom ”Sammen om Familien”.
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