
Tema Mål Indsats Udvalg

Styrkelse af nærhedsprincippet i den faglige indsats på skolerne, hvor flere løsninger skal findes i den lokale kontekst, herunder 

arbejdes der også med en intensiveret PPR indsats og nye prøvehandlinger i den tidlige indsats (Denne indsats har også en 

sammenhæng til målsætninger i Børne- og Ungepolitikken). Indsatsen er pt. ved at blive indarbejdet i en fælles forebyggelsesstrategi 

på det samlede børne- og ungeområde, og vil derfor blive justeret i forhold til denne strategi, hvis det viser sig relevant.  

Børn & Læringsudvalget

Flere personer, som modtager en indsats for sociale 

problemer eller psykiske vanskeligheder efter 

serviceloven, skal i uddannelse og beskæftigelse

Den unge får en koordinerende tovholder fra UngeVejen. Tovholderen skal sammen med den unge danne overblik over, hvilke 

forskellige berøringsflader den unge evt. allerede har i kommunen. Derudover skal tovholderen ud fra den unges situation 

bedømme hvilke andre faggrupper, der skal indover den unges sag og koordinere dette. Det kan være, at der skal afholdes et 

koordineringsmøde, hvor hele indsatsen i samarbejde med den unge bliver koordineret bedst muligt. Denne indsats skal være med 

til at sikre, at flere personer, som modtager en indsats for sociale problemer eller psykiske vanskeligheder efter serviceloven, 

kommer i uddannelse og beskæftigelse

Beskæftigelses & 

Integrationsudvalget

Den unge får en koordinerende tovholder fra UngeVejen. Tovholderen skal sammen med den unge danne overblik over, hvilke 

forskellige berøringsflader den unge evt. allerede har i kommunen. Derudover skal tovholderen ud fra den unges situation 

bedømme hvilke andre faggrupper, der skal indover den unges sag og koordinere dette. Det kan være, at der skal afholdes et 

koordineringsmøde, hvor hele indsatsen i samarbejde med den unge bliver koordineret bedst muligt. Denne indsats skal være med 

til at sikre, at flere personer, som modtager en indsats for sociale problemer eller psykiske vanskeligheder efter serviceloven, 

kommer i uddannelse og beskæftigelse

Beskæftigelses & 

Integrationsudvalget

De unge der har behov for det en mentor  i begyndelsen af uddannelse og arbejde skal have det.
Beskæftigelses & 

Integrationsudvalget

Flere mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet, 

og som ikke er under uddannelse, skal være en del af 

den frivillige indsats

Jobcenter Faxe understøtter  Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice med at udsøge udsatte ledige i forbindelse med frivilligt 

foreningsarbejde. 

Beskæftigelses & 

Integrationsudvalget og 

Plan & Kulturudvalget

Kriminalitet blandt unge
Færre 15-17-årige udsatte unge skal modtage en 

fældende strafferetlig afgørelse

I 2019 afholdes et temamøde mellem Udsatterådet og SSP om unges kriminalitet i kommunen, og hvordan man kan sikre, at færre 

unge modtager en fældende strafferetlig afgørelse. På mødet drøftes indsatser, som kan understøtte dette arbejde.
Socialudvalget

Hjemløshed Færre skal være hjemløse
I 2019 afholdes et temamøde mellem Udsatterådet, SSP og PSP omkring hjemløshed i kommunen, og hvordan man kan sikre, at 

færre borgere i Faxe Kommune er hjemløs. På mødet drøftes indsatser, som kan understøtte dette arbejde.
Socialudvalget

Flere af de personer, der afslutter behandlingsforløb 

for stofmisbrug, skal være stoffrie eller have et 

reduceret eller et stabiliseret stofmisbrug.

Flere personer i offentlig alkoholbehandling skal 

afslutte et behandlingsforløb som alkoholfri, med en 

reduktion i alkoholforbruget eller med relevant 

henvisning.

Handleplan for Faxe Kommunes Udsattepolitik 
07.02.2019

Uddannelse og 

Beskæftigelse

Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og 

matematik i folkeskolen skal forbedres

Forsøg med turboforløb for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse projekt 

Projekt "Faglig løft af svage elever"
Børn & Læringsudvalget

Flere 18-21-årige, der har modtaget en social 

foranstaltning inden for de seneste fem år, skal være i 

gang med eller have gennemført en 

ungdomsuddannelse

Misbrug

Gælder for både stofmisbrug og alkoholmisbrug:

·Der igangsættes en indsats, hvor der er særligt fokus på at dokumentere udskrivningsresultat i EKJ (elektronisk klientjournal).

·Netværk, væresteder og gruppetilbud på P86 (tilbud om fysisk aktivitet, caféaftener mv.) indtænkes i styrket omfang i 

behandlingsarbejdet.

·Styrket samarbejde mellem Ruskoordinationsgruppen og SSP styregruppen

Socialudvalget


