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Koncern Ungekriminalforsorgen modtog ved udgangen af 2019 en række henvendelser om, hvad børnenes/de

unges og familiernes oplevelse af at være i tilsyn i Ungekriminalforsorgen er. Da der på daværende tidspunkt

ikke fandtes systematisk indsamlet data om børnene/de unges og familiernes vurdering af forløbene, blev det

besluttet, at der fra årsskiftet 2019/2020 skulle udarbejdes og implementeres obligatoriske

afslutningsevalueringer, som barnet/den unge, forældrene og den ungetilsynsførende udfylder sammen ved

sidste tilsynssamtale.

I januar 2020 blev der således afprøvet et pilot-skema, og fra februar 2020 forelå et færdigt

evalueringsskema, som samtlige børn/unge, forældre og ungetilsynsførende skal udfylde. Nærværende

rapport er første afrapportering på afslutningsevalueringerne.

Indledning
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Baggrund for implementering af afslutningsvurderinger i Ungekriminalforsorgen

I denne rapport præsenteres børnenes/de unges, forældremyndighedsindehavernes og de ungetilsynsførendes

vurdering af forbedringsforløb og straksreaktioner, der er afsluttet i Ungekriminalforsorgen i perioden 1.

februar 2020 til og med 9. juni 2020.

Rapporten indeholder følgende seks afsnit:

1. Baggrund

2. Afsluttede sager

3. Vurdering af forløb, tilsyn og kontrol

4. Vurdering af foranstaltning

5. Kriminalitetstruethed

6. Opsummering

Rapporten er udarbejdet på baggrund af de indsendte afslutningsskemaer samt data trukket fra

sagsbehandlingssystemet WorkZone d. 10.06.2020. På tidspunktet for datatrækket var i alt 99 forløb fuldført i

Ungekriminalforsorgen, hvoraf der i 73 sager var udfyldt et afslutningsskema siden implementeringen heraf i

februar 2020. Af de 73 skemaer er 100 % besvaret af den ungetilsynsførende, 86 % er besvaret af barnet/den

unge, og 70 % er besvaret af en eller begge forældremyndighedsindehavere. De 14 % manglende besvarelser

for barnets/den unges vedkommende skyldes primært, at det enten ikke har været muligt at afholde

afsluttende tilsynssamtale, at barnet/den unge ikke dukkede op, eller at samtalen har været afholdt

telefonisk. Alle 73 skemaer omhandler børn og unge, som har fulgt et forbedringsforløb. Rapporten

omhandler dermed ikke straksreaktioner.

Der er ikke udarbejdet en særskilt præsentation af forældremyndighedsindehaverens besvarelser, da disse i

høj grad følger besvarelserne for barnet/den unge. Der inddrages dog løbende citater fra

forældremyndighedsindehaverne i rapporten.

Det fremgår af rapporten, at vurderingerne generelt er positive både fra barnet/den unge,

forældremyndighedsindehaver og den ungetilsynsførende. Af samtlige afslutningsevalueringer er den

gennemsnitlige vurdering af hhv. tilsynssamtaler, kontroller og forbedringsforløbene som helhed positiv.

Rapportens indhold



Afslutningsevalueringen består overordnet af fire dele. I første del vurderer barnet/den unge, hvad

vedkommende har syntes om forløbet som helhed, samt hvordan det har været at deltage i tilsynssamtaler og

blive kontrolleret. Der svares ud fra en 5-trinsskala, hvor minimum er ”Det har været meget dårligt”, og

maksimum er ”Det har været meget godt”. Barnet/den unge vurderer ligeledes de foranstaltninger, som

vedkommende har fulgt, på samme måde.

I anden del vurderer forældremyndighedsindehaver, hvilken betydning det har haft på barnets/den unges

udvikling at deltage i forløbet som helhed samt deltage i tilsynssamtaler og blive kontrolleret. De enkelte

foranstaltninger vurderes ligeledes. Der svares ud fra en tilsvarende 5-trinsskala, hvor minimum er ”Meget

negativt” og maksimum er ”Meget positivt”.

I tredje del foretager den ungetilsynsførende en vurdering ud fra samme spørgsmål og skala som

forældremyndighedsindehaveren.

I sidste del vurderer henholdsvis barnet/den unge og den ungetilsynsførende, hvor kriminalitetstruet

barnet/den unge er på en skala fra 0-5, hvor 0 er ”Slet ikke” og 5 er ”Meget”.

1. Baggrund
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Afslutningsevalueringens opbygning og spørgsmål

Centrale begreber 

Ungdomskriminalitetsnævnet Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelse i sager, hvor børn og unge

i alderen 10 til 17 år er mistænkt eller dømt for kriminalitet. Nævnet

består af tre medlemmer: En formand/næstformand (dommer), en

repræsentant fra politiet og en repræsentant fra kommunen.

Ungekriminalforsorgen Ungekriminalforsorgens opgave er at føre tilsyn med, at børn og unge

mellem 10 og 17 år efterlever de straksreaktioner og forbedringsforløb,

som Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet afgørelse om.

Ungetilsynsførende Den ungetilsynsførende vil løbende indkalde barnet/den unge og

forældrene til tilsynssamtaler. Derudover vil den ungetilsynsførende

kontrollere, at de foranstaltninger, som nævnet har fastsat, bliver

iværksat af kommunen og overholdt af barnet/den unge.

Forbedringsforløb Et længerevarende forløb, der angiver en eller flere foranstaltninger,

som skal bringe barnet/den unge tilbage i en positiv udvikling.

Foranstaltning Aktivitet eller lignende, der er indeholdt i nævnets afgørelse om et

forbedringsforløb. Det kan eksempelvis være tilknytning af

kontaktperson, anbringelse eller faste hjemmetider.

Tilsynssamtale Samtale med barnet/den unge, som fokuserer på overholdelsen af

forbedringsforløbet. Her deltager den ungetilsynsførende,

forældremyndighedsindehaver og eventuelt andre relevante personer

(eksempelvis repræsentant fra kommunen eller kontaktperson).

Kontroller Den ungetilsynsførende kontrollerer, at barnet/den unge deltager i de

foranstaltninger, som er beskrevet i nævnets afgørelse. Det kan f.eks.

være at kontrollere, at barnet/den unge er hjemme på et bestemt

tidspunkt eller møder op til fodboldtræning.
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2. Afsluttede sager

Forløbslængde

Det bør bemærkes, at af de i alt 73 sager inkluderet i rapporten, er kun 9 af sagerne afsluttet i

Ungekriminalforsorgen Næstved, imens der i Ungekriminalforsorgen Kolding er afsluttet 27. Ingen af de

inkluderede sager har haft en varighed på over 1 år, og ca. 60 % af sagerne har haft en varighed på under 9

måneder, hvilket må forventes at ændre sig i takt med at flere og længere forløb afsluttes.
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Af de i alt 73 sager inkluderet i rapporten er 81 % drenge og 19 % piger, hvilket også afspejler den

generelle kønsfordeling på sagerne i Ungekriminalforsorgen. I lige under halvdelen (44 %) af de afsluttede

sager var den unge 17 år på afslutningstidspunktet. I 15 % af sagerne var den unge fyldt 18 år, da

forbedringsforløbet herved ophørte.
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Figuren viser, at størstedelen (68 %) af alle de afsluttede sager er henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet

pga. sager om ‘Vold’, ‘Vold og trusler’ eller ‘Grov vold’. På tværs af køn er 93 % af pigerne henvist til nævnet

på grund af kriminalitetstyper relateret til vold. Størstedelen af drengene er ligeledes henvist til nævnet

med samme kriminalitetstyper, imens de dog også er henvist med øvrige kriminalitetstyper. Eksempelvis er

det udelukkende drenge, der udgør afsluttede sager henvist med kriminalitetstypen ‘Overtrædelse af Lov om

euforiserende stoffer’.

Deltagere ved tilsynssamtaler

Figuren viser, hvem der overvejende har deltaget i tilsynssamtaler gennem barnets/den unges

forbedringsforløb udover barnet/den unge og den ungetilsynsførende. Det ses, at der i 75 % af forløbene

overvejende har været mindst én forældremyndighedsindehaver tilstede. I 63 % af forløbene har begge

forældre eller barnets/den unges mor overvejende deltaget i tilsynssamtalerne. I 38 % af forløbene har begge

forældre eller barnets/den unges far overvejende deltaget ved tilsynssamtalerne. I forløb, hvor der typisk

ikke har været en forældremyndighedsindehaver tilstede ved tilsynssamtalerne, er der som oftest en

kontaktperson tilstede (22%). I ét forløb har tilsynssamtalerne kun været med deltagelse af den unge og den

ungetilsynsførende, idét vedkommende var anbragt på en sikret institution og ikke ønskede kontaktperson til

stede.
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”Det er svært for mig, når jeg ikke har flere penge, så er jeg 

meget hurtig til at tænke, hvordan kan jeg få penge. Det er også 

afgørende, at jeg ikke starter i misbrug igen, for så går det også 

galt for mig”

Dreng på 17 år

”Min datter er en pige, som kører den lige til grænsen - eller lidt 

over – og ved, at hun har været tilknyttet Ungekriminalforsorgen, 

har det hjulpet hende til at holde sig inden for grænsen”

Mor til pige på 16 år

”Den unge har på intet tidspunkt været motiveret for 

forbedringsforløbet. Han har været bevidst om, at han skulle 

overholde foranstaltningerne, men har alligevel fået indskærpelse 

på udeblivelse fra misbrugsbehandling. Han har flere gange 

sygemeldt sig fra tilsynssamtaler og misbrugsbehandling”

Ungetilsynsførende for dreng på 18 
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Ovenstående uddrag fra afslutningsevalueringerne er eksempler på typen af børn/unge, der har afsluttet et 

forløb i Ungekriminalforsorgen. Alle citater fra børn/unge og forældre er den ungetilsynsførendes beskrivelse 

af barnet/den unges og forældrenes vurdering.  

Uddrag fra afslutningsevalueringerne  



3. Vurdering af forløb, tilsyn og kontrol
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= GNS mening angivet af barnet/den unge = GNS vurdering af udbytte angivet af den ungetilsynsførende

Barnets/den unges og den ungetilsynsførendes gennemsnitlige vurdering af forløb

I figuren ses den gennemsnitlige værdi af barnets/den unges mening om at blive kontrolleret, det at deltage i

tilsynssamtaler samt forløbet som helhed sammenlignet med den ungetilsynsførendes vurdering af samme tre

parametre. Det bemærkes, at både børnene/de unge og de ungetilsynsførende generelt vurderer alle tre

parametre positivt. Den største forskel findes i forhold til vurderingen af kontroller, hvor den

ungetilsynsførende gennemsnitligt mener, at det har haft en positiv betydning for barnet/den unge, hvorimod

børnene/de unge i lidt mindre grad vurderer, at det har været godt at blive kontrolleret. Forældrenes

vurdering af alle tre parametre er ligeledes positiv.
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”Jeg synes, at forløbet som helhed har været godt nok, men jeg 

havde helst været fri, hvis jeg kunne vælge. Tilsynssamtalerne 

har også været okay, og det har været okay at lave de forskellige 

øvelser under samtalerne” 

Dreng på 12 år

”Samtalerne har fungeret fint, men vi har hjemme været 

pressede grundet det intensive tilsynsforløb i de første to 

måneder. Jeg har været nødt til at tage fri, og i den forbindelse 

nødt til at informere egen arbejdsgiver om hvorfor” 

Mor til dreng på 15 år

”Hun har udvist stort engagement i sit forbedringsforløb og har 

udviklet sig meget positivt. Hun har deltaget aktivt i alle 

foranstaltninger og været positivt indstillet hele vejen igennem 

sit forløb fra start til slut” 

Ungetilsynsførende for pige på 17 år
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Uddrag fra afslutningsevalueringerne  

Ovenstående uddrag fra afslutningsevalueringerne er udvalgt som eksempler på barnets/den unges, familiens 

og den ungetilsynsførendes vurdering af forløbet og tilsynssamtalerne i Ungekriminalforsorgen. Alle citater 

fra børn/unge og forældre er den ungetilsynsførendes beskrivelse af barnet/den unges og forældrenes 

vurdering. 
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= GNS mening angivet af barnet/den unge = GNS vurdering af udbytte angivet af den ungetilsynsførende

I figuren ses den gennemsnitlige værdi af barnets/den unges vurdering af forskellige foranstaltninger

sammenlignet med den ungetilsynsførendes vurdering. Foranstaltninger med kontaktpersoner vurderes mest

positiv både af barn/ung og ungetilsynsførende. Der er større forskel i vurderingen af foranstaltninger som

hjemmetider, job/praktik og vredesbehandling, som generelt vurderes mindre positivt af barnet/den unge og

mere positivt af den ungetilsynsførende. I kategorien ‘Andet’ indgår foranstaltningerne: Dagbehandling,

fritidsaktiviteter, ungdomsklub, passe skole og samtaleforløb. Antallet af besvarelser af hver kategori varierer

mellem 7 og 37 besvarelser fra de ungetilsynsførende og 9 og 36 besvarelser fra børnene/de unge.

4. Vurdering af foranstaltninger
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”Samtalerne har hjulpet til at forstå, hvad jeg skulle bruge 

foranstaltningerne til, og jeg er blevet meget glad for min 

familiebehandler og kontaktperson, som jeg kan snakke med alt 

om”

Pige på 15 år

”Det har været positivt, at min søn har haft fast et 

hjemkomsttidspunkt, og jeg er glad for, at han har overholdt 

foranstaltningen. Jeg tror også, at det har haft en positiv effekt, 

at Ungekriminalforsorgen har kontrolleret hjemkomsttidspunktet” 

Mor til dreng på 17 år

”Ingen af foranstaltningerne har haft nogen positiv indflydelse på 

ham. Han har ikke forstået alvoren i at få tilkendt et 

forbedringsforløb. Han agerer, som han selv vil”

Ungetilsynsførende for dreng på 18 år
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Uddrag fra afslutningsevalueringerne  

Ovenstående uddrag fra afslutningsevalueringerne er udvalgt som eksempler på barnets/den unges, familiens

og den ungetilsynsførendes vurdering af forskellige foranstaltninger i forbedringsforløbet. Alle citater fra

børn/unge og forældre er den ungetilsynsførendes beskrivelse af barnet/den unges og forældrenes vurdering.



Figurerne nedenfor viser barnets/den unges vurdering af egen kriminalitetstruethed sammenlignet med den 

ungetilsynsførendes vurdering. Søjlediagrammet viser svarfordelingen i procent, imens cirklerne til højre 

udtrykker den samlede gennemsnitlige vurdering for barn/ung og ungetilsynsførende. 
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Generelt vurderer barnet/den unge sig mindre kriminalitetstruet, end de ungetilsynsførende gør, efter et 

afsluttet forløb. 80 % af børnene/de unge vurderer, at de slet ikke er kriminalitetstruede, imens de 

ungetilsynsførende oftere vurderer, at barnet/den unge er lidt kriminalitetstruet (26 %) og i nogle tilfælde 

middel eller meget (hhv. 8 og 13 %). 

Der kan være flere årsager til forskellen mellem barnets/den unges og den ungetilsynsførendes vurdering. Af 

begrundelserne for vurderingen i afslutningsskemaet ses det, at barnet/den unge ofte giver udtryk for, at de 

umiddelbart føler, at forløbet har gjort en forskel. De ungetilsynsførende lægger i deres vurdering bl.a. mere 

vægt på hele sagsforløbet – fx om barnet/den unge har samme omgangskreds før/efter et forbedringsforløb, 

om den unge siden har begået kriminalitet, og om vedkommende følger uddannelse mv.

5. Kriminalitetstruethed
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”Jeg synes ikke, at det har været nogen straf, men jeg synes 

heller ikke, at det som sådan har ændret på noget”

Dreng på 17 år

”Jeg tænker, at dét, at han har været under 

Ungekriminalforsorgen i det hele taget, har gjort, at han har 

været klar over, at der har været ekstra opmærksomhed på hans 

handlinger, hvilket har været positivt” 

Far til dreng på 12 år

”Min umiddelbare vurdering er, at familien og den unge har fået 

udbytte af forløbet, dog vil der stadig være en risiko for, at han 

havner i den kriminelle løbebane fremadrettet.

Ungetilsynsførende for dreng på 15 år
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Uddrag fra afslutningsevalueringerne  

Ovenstående uddrag fra afslutningsevalueringerne er udvalgt som eksempler på barnets/den unges, familiens 

og den ungetilsynsførendes vurdering af, om forbedringsforløbet overordnet har gjort en forskel blandt andet 

i forhold til vurderingen af kriminalitetstruethed. Alle citater fra børn/unge og forældre er den 

ungetilsynsførendes beskrivelse af barnet/den unges og forældrenes vurdering. 



6. Opsummering

Rapporten er udarbejdet på baggrund af 73 afsluttede sager med forløb af varierende længde. De fleste 

børn/unge er visiteret til nævnet pga. sager om vold eller grov vold. 

Generelt er tilbagemeldingerne positive både fra barnet/den unge, forældremyndighedsindehaver og 

ungetilsynsførende. Af samtlige afslutningsevalueringer er den gennemsnitlige vurdering af hhv. 

tilsynssamtaler, kontroller og forbedringsforløbene som helhed positiv. 

Foranstaltninger, som af både barnet/den unge og den ungetilsynsførende vurderes positive, er bl.a. 

kontaktperson og uddannelse. Foranstaltninger, som af barnet/den unge vurderes mindre positivt, er bl.a. 

hjemmetider og job/praktik. 

I forhold til kriminalitetstruethed vurderer barnet/den unge ofte, at de slet ikke er kriminalitetstruede, 

imens de ungetilsynsførende oftere vurderer barnet/den unge som mere kriminalitetstruet, end barnet/den 

unge selv gør.
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