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Høringssvar vedr. Københavns Kommunes reviderede strategi for 

arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier. 

Vanløse Lokaludvalg har med interesse læst det spændende oplæg om 

Københavns Kommunens strategi for udviklingen af arbejdet med 

udsatte børn, unge og deres familier. 

 

Lokaludvalget har følgende kommentarer: 

 

Overordnet synes lokaludvalget at det er et flot stykke arbejde, med 

stor faglighed og bredde, forvaltningen har afdækket arbejdet med 

udsatte børn, unge og deres familier.  

 

Lokaludvalget ser det som positivt, at der laves en helhedsorienteret 

indsats, der skaber sammenhæng for det enkelte barn, den unge og 

familien.  

 

Lokaludvalget kunne godt ønske sig, at forvaltningen havde mere 

fokus på svage unge og deres muligheder for at få og gennemføre en 

uddannelse. Der er mange unge, der er bogligt svage, hvorved de 

falder igennem uddannelsessystemet, der oftest er tilrettelagt til de 

bogligt stærke. For at støtte de bogligt svage kan der oprettes flere 

lektiecafeer blandt andet på skolerne og i boligområderne. Det kunne 

være ønskeligt med en helhedsskole, hvor lektielæsning foregik med 

faglig bistand, det ville være en stor hjælp for fagligt svage elever. 

 

Det er yderst vigtigt, at der ydes en tidlig indsats over for udsatte børn 

og unge. Her kan daginstitutioner, skoler og sundhedspersonale 

medvirke til at opdage problemerne i tide og medvirke til at løse dem. 

 

Der skal altid handles på indberetninger fra daginstitutioner, skoler og 

sundhedsplejersker, da disse faggrupper har stor erfaring med børns 

trivsel.  

 



 

 Side 2 af 2 

Man skal have meget fokus på samarbejdet mellem de tre involverede 

forvaltninger, da det kan have stor betydninger for de udsatte børn og 

unge at samarbejdet fungerer optimalt. Udsatte børn og unge kan 

fastholdes i almenområdet ved at oprette specialgrupper for udsatte 

børn og unge med et antal på 6-8 per gruppe. Der skal ydes relevant 

støtte og økonomi til grupperne.  
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