Bilag 1
BRYD TAVSHEDEN
I perioden februar-april 2019 har Familiecenter Køge og SSP haft et samarbejde med Bryd
Tavsheden. Ønsket om samarbejdet udsprang af en række møder afholdt i Køge kommunes
Udsatteråd, hvor man blev opmærksom på antallet af unge der er udsat for vold eller lever i
familier med vold. Bl.a. på baggrund af denne opmærksomhed blev det konkluderet, at der var et
ønske om og behov for en forbyggende indsats.
Den forebyggende indsats skulle bestå af:
-

Oplæg fra Bryd Tavsheden i udskolingsklasserne på kommunens folkeskoler
Tilbud til lærere/pædagoger om oplæg afholdt af Familiecenter Køge om underretninger
med mistanke om vold og den efterfølgende procedure i forvaltningen
Fyraftensmøde rettet mod medarbejdere der arbejder med børn og unge i dagligdagen
En øget opmærksomhed på SSP Køges hjemmeside med henvisning til organisationer der
har viden om vold, undervisningsmaterialer og aktuelle artikler. Dette også for at sætte
fokus på voldens betydning med et kriminalpræventivt sigte.

Formålet har været at give medarbejdere med en tæt relation til børn og unge en opdateret viden
om voldens ansigter for derigennem at øge bevidstheden om mulige handleredskaber.
Formålet har ligeledes været at bevidstgøre unge om deres sårbarhed i forhold til at være udsat
for vold eller selv være voldelig. At oplyse unge om normaliteten og rettigheder, samt sætte fokus
på hvordan vi kan få børn og unge til selv at henvende sig når de oplever vold.

Status:
I foråret 2019 besøgte BRYD TAVSHEDEN 9 folkeskoler. Der blev holdt oplæg for i alt 1076 elever og 25
elever valgte efterfølgende at benytte BRYD TAVSHEDENS rejsebase, som var et tilbud til de unge om en
mulighed for en personlig snak/vejledning med en rådgiver fra BRYD TAVSHEDEN på den enkelte skole i
umiddelbar forlængelse af organisationens oplæg.
Efter besøgene på skolerne har FCK modtaget 4 underretninger, som udspringer direkte af de samtaler der
var med BRYD TAVSHEDENS rejsebase.
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