Information till vårdnadshavare
med barn i årskurs 4-9 i
Nyköpings kommun
Hej!
Tillsammans med dig som vårdnadshavare vill vi förebygga brott bland våra barn
och ungdomar i Nyköpings kommun.
Att våra barn och ungdomar växer upp utan att utsättas för brott - eller utsätter
andra för brott - är vårt gemensamma ansvar. När vi använder ordet "brott" menar
vi snatteri, stöld, våld eller andra kränkande beteenden. Därför vill vi som jobbar
inom skola, socialtjänst, polis och åklagare gemensamt rikta några ord till
er som är barns och ungdomars vårdnadshavare.

Vi vet att er medverkan är avgörande för hur barnen ser på regler, normer och
beteenden mot varandra.
Polisen, socialtjänsten och skolan har under de senaste åren uppmärksammat och
arbetat med brott begångna av mycket unga gärningsmän. Det har bland annat
handlat om stölder av dyra märkesjackor, mobiler, klockor, m.m. som sedan sålts
vidare, samt våld och hot mot jämnåriga eller yngre kamrater.
I perioder sker brotten genom påtryckningar och hot från äldre kamrater eller
andra. Genom samverkan och målmedvetet arbete har vi lyckats kartlägga de
senaste årens brottslighet av denna typ.
Vi behöver fortsätta det brottsförebyggande arbetet i olika former. Ni föräldrar är
mycket viktiga i arbetet, därför går vi nu ut med denna information.

Åtgärder ni som föräldrar redan nu kan genomföra när det gäller stölder är:
•

Prata med ditt barn om att risken för stöld ökar ju dyrbarare jacka, mobil,
etc barnet har med sig till skolan eller obevakade kapprum.

•

Prata med ditt barn om att alltid göra en polisanmälan om barnet har
utsatts för stöld.

•

Var uppmärksamma på om ditt barn plötsligt går omkring i kläder du vet
att du inte köpt eller att barnet innehar föremål som du inte känner igen.
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Åtgärder du som förälder redan nu kan genomföra när det gäller hot, våld och
eget riskbeteende:
•

Prata om normer och hur man själv vill bli behandlad med ditt barn och
ungdom.

•

Prata om hur man blir behandlad i skolan och på fritiden med ditt barn
och ungdom.

•

Kontakta andra föräldrar och prata om hur ni tillsammans kan hjälpa era
barn och ungdomar att slippa bli utsatta för eller utsätta andra barn för
brott eller bli kränkande behandlade.

•

Ta upp dessa frågor på föräldramöten och utvecklingssamtal i skolan.

Vi känner stor oro och vi vet att det med jämna mellanrum uppstår mer eller
mindre organiserad brottslighet bland våra ungdomar, ofta initierat av äldre
kamrater. I den anmälda brottsligheten ser vi just nu en ökning av denna typ av
brott i Nyköpings kommun. Samtidigt pågår det mycket bra gemensamt
ungdomsarbete i kommunen.
För att kunna öka tryggheten för våra barn och ungdomar krävs det dock att vi
hjälper dem och hela tiden är uppmärksamma på att engagemanget och arbetet
kring ungdomarna aldrig avstannar.
Om ni är oroliga för era barn eller ungdomar – kontakta socialtjänsten – se
hemsidan www.nykoping.se eller ring mottagningen 0155-45 77 14
eller Samordnare på Ungdomsteamet, Ungdomsstödjare på Division Social
omsorg Nyköpings Kommun, växel 0155-24 80 00
eller polisen i lokalpolisområde Nyköping 114 14 eller via vår mailadress:
registrator.ost@polisen.se
eller Brottsofferjouren 0200-21 20 19 eller direkt 0155-28 62 20.

Det är vi vuxna som tillsammans kan göra skillnad för våra barn och unga!

Vänligen,
Lotta Thyni, gruppchef Polisen Nyköping
Tillsammans med åklagarmyndigheten, socialtjänsten och skolan i
Nyköpings kommun

