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Fremskudt tværregional enhed i Børne-ungepsykiatrien:
Kommunen samarbejder med Børn- og Ungepsykiatrien og 2 andre kommuner i regionen om en fremskudt
regional funktion. Målet med den fremskudte funktion er at styrke den tidlige indsats for børn og unge med
udviklede psykiske lidelser, eller tegn derpå, som vil have gavn af at blive udredt og behandlet tæt på deres
nærmiljø. Indsatsen er finansieret af Satspuljemidler i en 3 årig periode.
Opsporing af børn/unge med tidlige tegn på spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd:
Roskilde Kommune har modtaget satspuljemidler til at kvalificere den tidligere opsporing af spiseforstyrrelser og
selvskadende adfærd gennem udvikling af et screeningsredskab og handleanvisninger til frontpersonale på skoler
og i klubber, så børn og unge opspores og får den rette hjælp i rette tid.
Samarbejde med Socialpsykiatrien:
Børn og Unge samarbejder med socialpsykiatrien og kan visitere til støtte i form af psykoeduktion,
familiebehandling og kontaktpersonstøtte til børn og unge, som er udredt og har fået konstateret
udviklingsforstyrrelser og eller psykiatriske diagnoser.
Cool Kids:
Kommunens forebyggende center i Børn og Unge tilbyder støtte i form af cool kids gruppetilbud til børn med angst
problematikker. Cool kids er et evidensbaseret program til børn i målgruppen 7-12 år og deres forældre.
Gruppetilbuddet kan suppleres med individuelle samtaler med barn og forældre.
Kontaktpersonstøtte og psykologbehandling
Kommunens forebyggende center i Børn og Unge tilbyder også støtte i form af kontaktpersonstøtte til unge eller
psykologbehandling til behandling af børn og unges problemer.
De utrolige år/DUÅ:
DUÅ er forældrekurser som sætter fokus på at lære familier nye positive måder at være sammen på.
Sundhedsplejen tilbyder DUÅ til småbørnsforældre med børn fra 1 til 3½ år og PPR tilbyder DUÅ til forældre med
børn i alderen 3-8 år. Forældrekurset strækker sig over 13 uger for forældre til småbørnene og 20 uger for familier
med børn fra 3-8 år.
Stresskurser for unge:
Sundhedscentret tilbyder kurser i håndtering af stress for unge fra 16 år. Kurset er et gruppetilbud, som løber over
10 gange af 2½ time.
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Headspace:
Roskilde Kommune samarbejder med Headspace, som er et rådgivningstilbud til psykisk sårbare børn/unge og
deres forældre. Målgruppen er børn og unge i alderen ca. 12-25 år. Headspace i Roskilde er placeret på Musicon,
hvor de unge og/eller deres forældre uden forudgående visitation kan møde op til samtaler, råd og vejledning.
Chatrådgivning:
Børn og Unge i alderen 9-23 år kan benytte rådgivning via chatrådgivning i Cyperhus, som er en online rådgivning
for børn og unge. Der ydes rådgivning af voksne frivillige rådgivere via chat og brevkasse. Der er desuden
mulighed for at chatte med ungerådgivere fra Roskilde Kommune hver torsdag fra kl. 15-18
Pilotprojekt vedrørende børn/unge med skolevægring/højt fravær:
Som led i handleplan vedrørende skolevægring iværksætter Børn og Unge og Skole i samarbejde et pilotprojekt på
to skoler med inddragelse af ekstern bistand fra tilbuddet PLAY, der er en socialvirksomhed, der bygger videre på
Københavns Kommunes gode erfaringer med idrætsprojektet. Pilotprojektet skal afprøve konkrete indsatser med
udvalgte elever, der med afsæt i et helhedsorienteret perspektiv og et afsæt i barnets virkelighed arbejder med den
enkeltes konkrete problemer, her skolevægring.

