
7.  Orientering om Ungdomsbrandkorpset
Sagsnr.: 2020-0001765

Bestyrelsen orienteres om Ungdomsbrandkorpsets (UBK) indsats og resultater, både i

forhold til den enkelte unge og som brobygger mellem beredskabet, de unge og

lokalområderne samt om Hovedstadens Beredskabs ønske om at fortsætte UBK og ikke

mindst udvide til de øvrige ejerkommuner.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 3. juni 2020.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdomsbrandkorpset (UBK) har eksisteret siden 2011 i regi af Københavns Kommune

og siden 2019 har Frederiksberg Kommune også deltaget med et antal pladser. Dette

samarbejde vil Hovedstadens Beredskab gerne fortsætte og ikke mindst udvide til de

øvrige ejerkommuner.

UBK er en social indsats i bred forstand målrettet udsatte unge. Med UBK bygger

Hovedstadens Beredskab bro mellem unge, boligområder og myndigheder.  Siden

starten har 368 unge været igennem forløbet. De unge rekrutteres gennem et tæt

samarbejde med SSP, skolerne, andre fagfolk og forældrene. Der er en høj

gennemførelsesprocent på godt 90% i forløbet, og projektet er eftertragtet, hvorfor

Hovedstadens Beredskab for nuværende ikke har plads til alle ansøgere.

Projektet udvikles løbende for at skabe størst mulig effekt for de unge og senest er et

ugentlig mødested 'Torsdag i hangaren' kommet til. I COVID-19 perioden har UBK nogle

uger gennemført dette virtuelt. Der er desuden etableret et tæt samarbejde mellem

UBK og Hovedstadens Beredskabs Frivilligenhed, hvor der er startet en Ungeenhed for

at give de unge en mulighed for fortsat at udvikle sig fagligt og at forblive tilknyttet

beredskabet. Der er i forløbet også plads til de unges ideer, og der har fx været

gennemført to Bootcamps, hvor brandkadetterne selv har udviklet idé, program og

fungeret som instruktører for jævnaldrende unge. UBK deltager desuden i mange

arrangementer og indsatser, fx Beredskabets Dag og opsætning af røgalarmer hos

borgere. Der kan læses mere om UBK i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for

2019.
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Der er i marts 2020 blevet lavet en ekstern kvalitativ evaluering af

Ungdomsbrandkorpset (UBK) og projektets betydning for deltagerne. Evalueringen viser

blandt andet, at for den enkelte unge:

• styrker UBK den unges arbejde med at blive uddannelsesparat. Mange bliver

mere afklarede på egne styrker og motiveret til at sætte mål for fremtiden.

Desuden får de større tiltro til sig selv som aktive medborgere.

• skaber UBK grobund for bedre trivsel, sunde venskaber og fællesskaber, både i

regi af UBK, og endnu væsentligere, i deres skole- og hjemmemiljøer.

Evalueringen peger derudover på, at UBK:

• skaber positive rollemodeller, hvor de unge udvikler større fællesskabsforståelse

og medborgerskabsværdier. De får med andre ord blik for, at de er en del af det

omgivende samfund, og at deres egen adfærd gør en forskel.

• bidrager til social brobygning til lokalområderne gennem den målrettede indsats i

hotspots. Det sker via målrettet rekruttering og tæt samarbejde med lokale

aktører, en fremgangsmåde, som i endnu højere grad skal anvendes i andre

områder.

• skaber en kontinuitet, som bidrager til den unges udvikling og dermed projektets

værdiskabelse, særligt med de seneste års udvikling af projektet, hvor en del

unge i større eller mindre omfang bevarer deres tilknytning til stedet gennem

'Torsdag i hangaren', 'Ungeenheden', m.m.

Evalueringen er vedlagt som bilag.

Hovedstadens Beredskab har afleveret ansøgning til Københavns Kommune om en

fornyet bevilling, ligesom vi håber at kunne fortsætte samarbejdet med Frederiksberg

Kommune i de kommende år. Derudover vil vi besøge de øvrige ejerkommuner for at

fortælle om UBK's resultater med en forhåbning om et fremtidigt samarbejde. Vi har

som beredskab et særligt udgangspunkt for at bygge bro til de unge og lokalområderne,

og dette vil vi gerne nyttiggøre for alle ejerkommuner.

Beslutning i bestyrelsen den 24. juni 2020

Til efterretning.

Fraværende: Anne Tønnes, Franciska Rosenkilde, Kim Christiansen, Mikkel Dencker

Bilag

• Bilag 1 - 'Det handler ikke kun om os selv' - evalueringsrapport UBK marts

2020
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