
Dette vejledningsark er tiltænkt fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge, der er 

blevet henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet. 

Da målgruppen for ungdomskriminalitetsreformen er børn og unge mellem 10 og 17 år, kan de 

have brug for hjælp til at forstå præsentationsfilmen og den tilhørende folder. Der kan derfor 

være behov for, at den fagprofessionelle ser og gennemgår materialet sammen med barnet 

eller den unge, herunder løbende forklarer de forskellige elementer i forløbet.

Forslag til fremgangsmåde

• Afspil filmen i sin fulde længde

• Lad barnet eller den unge forklare med egne ord, hvad der skal ske

• Afspil filmen igen og stands der, hvor der er behov for yderligere forklaring

Som fagprofessionel kan du overveje at omtale forældrenes rolle forskelligt afhængigt af 

barnets eller den unges alder og modenhed samt deres indbyrdes relation.
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Forskellen på de to kommunale medarbejdere (stop filmen 01.22)

Forklar forskellen på den kommunale repræsentant i nævnet og den sagsbehandler, der 

møder i nævnet. 

Et af de tre faste nævnsmedlemmer er fra en 

kommune og arbejder normalt med børn og unge. 

Repræsentanten har ikke på forhånd kendskab til det 

barn eller den unge, der er i nævnet, men er med til 

at bestemme, hvad der skal ske efter nævnsmødet, 

så barnet eller den unge ikke kommer i en lignende 

situation igen. 

Den sagsbehandler, der fortæller om barnets eller den unges situation på nævnsmødet, vil 

som udgangspunkt være den kommunale medarbejder, der har haft et møde med barnet eller 

den unge inden nævnsmødet.  

Børnesagkyndig og advokat (stop filmen 01.27)

Forklar barnet eller den unge, at nævnet får bistand 

af en børnesagkyndig i alle sager om børn og unge i 

alderen 10-14 år samt i sager om 15-17-årige, når der 

skal træffes afgørelse af meget indgribende karakter. 

Det kan f.eks. være ved indstilling om anbringelse 

uden for hjemmet uden samtykke og anbringelse 

på sikrede institutioner. Den børnesagkyndige, der er psykolog, skal sikre en yderligere 

socialfaglig indsigt i forhold til børn og unge og skal på den baggrund rådgive nævnet, når det 

træffer afgørelse.

Oplys også, at der i nogle tilfælde vil være ret til gratis advokat for børn og unge over 12 år og 

deres forældre. Ligesom der vil være mulighed for tolk.
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DET OVERORDNEDE FORMÅL MED UNGDOMSKRIMINALITETSNÆVNET

Forklar indledningsvis, at Ungdomskriminalitetsnævnet er en myndighed, der fastsætter 

aktiviteter og pligter, der kan hjælpe børn og unge ud af kriminalitet. 

Ungdomskriminalitetsnævnet blev oprettet som et led i 

ungdomskriminalitetsreformen. Lov om bekæmpelse af 

ungdomskriminalitet trådte i kraft den 1. januar 2019 med den 

hensigt at styrke indsatsen over for kriminalitet blandt børn og 

unge i alderen 10-17 år. 

Som følge af dette er der desuden oprettet screeningsenheder i politiet og en 

ungekriminalforsorg. 

Sagsgangen for de to aldersgrupper (stop filmen 00.24)  

For de 10-14-årige gælder, at politiet har vurderet og besluttet, 

at barnet skal henvises til Ungdomskriminalitetsnævnet. 

For de 15-17-årige gælder, at sagen er behandlet i retten, 

og at det er dommeren, der har besluttet, at den unge skal i 

nævnet. Der er altså tale om, at der bliver knyttet vilkår til en 

dom i retten. Hvis dommen er ubetinget, indkaldes den unge til 

nævnet omkring løsladelsestidspunktet. 

Dommerens rolle (stop filmen 01.10)

Forklar, at dommeren er formand for nævnet, og at det 

derfor primært er dommeren, der taler med barnet eller den 

unge under nævnsmødet og forklarer, hvad der skal ske.
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Skolegang som element i et forbedringsforløb (stop filmen 02.20)

Et forbedringsforløb varer normalt 1 til 2 år og 

indeholder forskellige krav til barnet eller den unge. 

Det kan f.eks. være et krav om, at han eller hun skal 

passe sin skole. Forklar, at en god og stabil skolegang 

er noget af det vigtigste i børn og unges tilværelse, 

når det handler om at holde dem væk fra kriminalitet. 

Derfor vil et forbedringsforløb ofte indeholde dette element, men det kan også indeholde 

andet og mere end det, f.eks. at barnet eller den unge skal deltage i familiebehandling, en fast 

fritidsaktivitet eller være hjemme på et bestemt tidspunkt om aftenen.

Når der i nogle tilfælde træffes en afgørelse uden tiltag (stop filmen 02.30)

Forklar barnet eller den unge, at Ungdomskriminalitetsnævnet 

i nogle tilfælde vurderer, at der ikke er behov for 

en straksreaktion eller et forbedringsforløb for at få 

vedkommende ud af kriminalitet og i trivsel. 

Hvad er ungekriminalforsorgen? (stop filmen 02.56)

Forklar barnet eller den unge, at han eller hun og pågældendes forældre skal deltage i 

tilsynssamtaler i ungekriminalforsorgen, 

hvis barnet eller den unge tildeles en 

straksreaktion eller et forbedringsforløb 

ved nævnsmødet. Samtalerne afholdes 

løbende og finder som udgangspunkt 

sted i ungekriminalforsorgens lokaler. 

Der er mødepligt. 
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Barnets eller den unges forberedelse (stop filmen 01.41)

Tag en drøftelse med barnet eller den unge om, 

hvad der som eksempel kunne være relevant at 

skrive ned under forberedelsen. Hvordan har barnet 

eller den unge det hjemme, i sin skole eller med 

de personer, der er omkring ham eller hende i 

dagligdagen? Har han eller hun f.eks. et ønske om 

at gå på en særlig skole, at være tilknyttet en særlig 

kontaktperson, og er barnet eller den unge tilfreds med sit eventuelle anbringelsessted?

Straksreaktion f.eks. konfliktmægling (stop filmen 02.04) 

Forklar at en straksreaktion er noget, der skal ske her og nu, så barnet eller den unge kan 

gøre skaden god igen. Det kan f.eks. være, at den unge skal tale med en konfliktmægler, som 

kan arrangere et møde mellem dem, der har været i konflikt. Konfliktmægling bygger dog på 

frivillighed, og begge parter skal derfor være indstillet herpå.

Konfliktmægling giver mulighed for, at parterne i en konflikt kan møde hinanden under 

en neutral mæglers tilstedeværelse for at tale om det, der er sket. Konfliktmægling 

giver gerningspersonen mulighed for at se og forholde sig til de menneskelige følger af 

vedkommendes handling og mulighed for at påtage sig ansvar for handlingen i direkte kontakt 

med den forurettede. 

Konfliktmægling kan derfor medvirke til, at 

forurettede får bearbejdet den vrede og angst, 

som handlingen kan have medført, og være 

med til at give den forurettede en følelse 

af større tryghed i hverdagen. Håndtrykket 

symboliserer, at konflikten nu er bilagt. 
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Kontrol - form og indhold

Forklar desuden, at ungekriminalforsorgen 

har til opgave at kontrollere, om afgørelsen 

fra Ungdomskriminalitetsnævnet bliver 

efterlevet. Den ungetilsynsførende vil derfor 

mindst 1 gang om ugen ringe til barnets 

eller den unges træner for at høre, om han 

eller hun har været til sport, eller til barnet 

eller den unges lærer for at spørge, om han 

eller hun har været i skole, hvis disse elementer er indeholdt i forløbet. 

Forklar ligeledes, at konsekvensen ved ikke at efterleve afgørelsen kan være, at barnet eller 

den unge kan risikere at komme i nævnet igen, og hvis den unge er mellem 15 og 17 år, kan 

han eller hun også risikere at komme for retten. 

Print eventuelt folder (fungerer bedst i farver)

Hvis der er mulighed og behov for det, kan det tilbydes barnet eller den unge, at den 

tilhørende folder printes ud, så vedkommende kan tage den med hjem og læse den igen, 

eventuelt sammen med en voksen. 


