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Af Else Sommer, Adm. direktør
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Positiv kriminalitetsudvikling
trods bandeudfordringer
Antallet af unge københavnere, der begår kriminalitet, er fortsat faldende. 2013 følger en tendens med 4 %
færre sigtede unge under 18 år set i forhold til året før. Ser man over en periode på fem år er antallet af unge
københavnere, som begår kriminalitet, faldet markant med 37 %. I samme periode er antallet af sigtelser faldet
med 16 % med en stigning på 4 % fra 2012 til 2013.
København oplevede i foråret 2013 en voldsom
opblussen i bandekonflikten efter en lang periode med ro. SSP København vurderede, at
der var risiko for, at unge ville blive involveret
i konflikten. Episoder, hvor unge viste sig frem
sammen med bandemedlemmer i uniform, understregede, at der skulle handles her og nu. SSP
organisationen iværksatte straks præventive
indsatser med klubpersonale, lærere, gadeplansmedarbejdere samt præventivt personale
i Københavns Politi, og det er fortsat lykkedes
at forhindre, at bandekonflikten involverer
gruppen af under 18-årige i København.
Kendetegnende for unge i København er at de
klarer sig bedre og bedre set i en kriminalitetssammenhæng, men at der er en mindre gruppe,
der fortsat giver udfordringer lokalt både i skolen, klubberne, i gadebilledet og over for enkelte
borgere. SSP organisationen har i 2013 iværksat

en række lokale indsatser for disse unge, hvor
de unges uroskabende adfærd i dialog med
deres forældre og borgere er bragt til ophør.
Ingen lokale konflikter har udviklet sig på tværs
af bydele. Dette arbejde er blevet styrket ved
vores nye koncept for akutberedskabet som i
2013 har været anvendt ni gange i seks bydele
i København.
Den tidlige forebyggelse rettet mod brede
grupper af unge er det arbejde, hvor vi kommer
længst med vores anstrengelser. Og i den sammenhæng spiller skoler og klubber en central
rolle. Fx når vi er i dialog med elever og forældre
om risikoadfærd og rusmidler, og når klubber
og skoler på Amager arbejder for, at småbrødre
ikke skal arve storebrødrenes konflikter på
tværs af Amagerbrogade. Eller når alle 7. klasser i en hel bydel samles med SSP’ere, deres
klubpædagoger og lærere i kulturhuse for at

lære hinanden, hvordan man undgår at mobbe
eller true hinanden.
Jeg vil gerne rette en stor tak til de fonde og
samarbejdsparter, der støtter det kriminalpræventive arbejde i København. Årsberetningen
giver et indblik i de indsatser, som SSP København har gennemført over for grupper, for
individer og generelle kampagner målrettet alle
unge i det foregående år og som jeres støtte
blandt andet er gået til.
Endelig vil jeg sige tak til SSP ledergrupper og
lokaludvalg, som dagligt gennemfører kriminalitetsforebyggende aktiviteter til gavn for børn
og unge i København. Jeg er ikke i tvivl om, at
jeres store indsats er en væsentlig årsag til den
positive udvikling.
God læsning!
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SSP København – forebygger
kriminalitet blandt børn og unge
SSP København er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Københavns Politi og fire forvaltninger i Københavns Kommune; Socialforvaltningen, Børne– og Ungdomsforvaltningen, Kultur– og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. I SSP København er Kriminalforsorgen ligeledes en del af organisationen i arbejdet med over 18-årige. I alt arbejder 400 fagpersoner – skolelærere, klubmedarbejdere, politifolk, kulturmedarbejdere
og socialarbejdere som en del af deres jobfunktion – med at forebygge ungdomskriminalitet inden for rammerne
af SSP i Danmarks største kommune.
SSP arbejdet består i en række bydækkende
initiativer og lokale indsatser målrettet bestemte grupper af unge og enkeltindivider.
SSP København benytter overordnet fire
indsatstyper i arbejdet med at forebygge og
reducere kriminalitet.
SSP København laver en række gruppeindsatser overfor ungegrupperinger, der har en
utryghedsskabende adfærd. Artiklen arbejdet
med ”Mellemgruppen” fortæller om, hvordan
SSP København arbejder målrettet med en
ungegruppering på Indre Nørrebro. I årsberetningen kan man også læse om SSP Københavns
rolle i arbejdet mod bander på Nørrebro og
en tidlig indsats over for lillebrorgenerationen.
Unge i dag er meget mere mobile og bevæger
sig over kommunegrænserne, hvor nogle ses i
bekymrende sammenhænge. Det kræver nye
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samarbejdsmetoder på tværs af kommunerne,
og det samarbejde er beskrevet i årsberetningen.
Individindsatserne retter sig mod den enkelte
unge under 18 år, som udviser bekymrende
adfærd eller begår kriminalitet. Der laves også
individindsatser i SSP+ for personer i alderen
18-25 år, der har begået personfarlig eller
gentagen alvorlig kriminalitet. Årsberetningen beskriver to af SSP Københavns indsatser
for enkelte unge. Ung i Job, der formidler
fritidsjobs til udsatte unge, og SSP enkeltsager
hvor der målrettet arbejdes med kriminelle og
kriminalitetstruede unge.
Generelle indsatser er målrettet bredere grupper af unge i alderen 10-18 år. Formålet er at
fastholde den positive udvikling, hvor unge
generelt begår mindre kriminalitet. Årsberet-

ningen beskriver nogle af disse indsatser, fx
en kriminalpræventiv oplysningskampagne
om sprog og attitude. Et forebyggende forløb
i forbindelse med sammenlægning af klasser,
hvor der var bekymring for, at ungegrupper
ville tage konflikterne med ind i skolegården.
En artikel fortæller om Reality Check, hvor
elever arbejder med deres fordomme om andre
unges risikoadfærd i forhold til f.eks. alkohol og
rygning og holder dem op imod fakta.
SSP igangsætter beredskabsindsatser ved
voldsomme hændelser eller akutte uroligheder,
der vedrører unge. I 2013 udarbejdede SSP København et nyt beredskabskoncept, hvilket er
beskrevet i årsberetningen, hvor man også kan
læse nogle eksempler på beredskabssituationer
fra året der gik, og hvordan organisationen
håndterede dem.

SSP KØBENHAVNS INDSATSER OVER FOR GRUPPER

INDSATSER OVER
FOR GRUPPER
Flere bydele i København har ungegrupper, der i perioder
skaber utryghed, begår kriminalitet og er i konflikt med
lokalområdet. SSP igangsætter lokale indsatser for disse
ungegrupper og forældre med henblik på at støtte dem i en
positiv udvikling og tilknytning til nærområdet. I 2013 har
SSP København arbejdet med markante ungegrupperinger i
Brønshøj/Husum-Tingbjerg, Bispebjerg, Nørrebro, Vesterbro,
Valby og Amager.

Arbejdet med grupper af unge
under 18 år er et særligt fokusområde
i SSP Københavns strategi

FAKTA
20 unge indgår i indsatsen. De unge har
i projektperioden haft en særlig positiv
udvikling i forhold til skole, job/fritidsjob,
kriminalitet og fritidslivet.

Massiv fokus på
drengegruppe på Indre Nørrebro

To mænd bliver overfaldet og stukket med kniv i Gartnergade på Nørrebro. Under knivoverfaldet er en gruppe af
unge fra lokalområdet til stede, og tre bliver sigtet i sagen. De unge bor alle i området og kommer i en lokal
ungdomsklub. Overfaldet får alarmklokkerne til at ringe hos SSP medarbejdere, og SSP Indre Nørrebro starter en
intensiv indsats for Mellemgruppen. En indsats, som nu har strakt sig over flere år og givet positive resultater.
Udfordrende unge
Hotspotchef Tine Gammelby sidder i SSP
ledergruppen på Indre Nørrebro og har den
koordinerende rolle i den præventive indsats
med Mellemgruppen. Om gruppen fortæller
hun, ”Gruppen består af ca. 20 unge i alderen
15-17 år. Drengene bor alle i et bestemt område
i bydelen, som er præget af bandekriminalitet,
og de er udsatte i forhold til senere at blive en
del af det miljø. Mange af dem har et hashmisbrug, laver småkriminalitet, har svært ved
at gennemføre en uddannelse og har i det hele
taget en adfærd i lokalområdet, der udfordrer
andre og skaber utryghed”.

Ny model for gruppeindsats
SSP Indre Nørrebro har udviklet den model,
som arbejdet med grupperingen tager sit udgangspunkt i.
”Når der er en ung i Mellemgruppen, som
vi mener har en adfærd, der er bekymrende,

bliver han screenet ud fra en række punkter.
Vi kigger på hans skolegang, om han har et
job eller fritidsjob og hvad han laver i sin fritid.
Vi laver også en vurdering af hans forhold til
familien og rollen i gruppen samt ikke mindst,
om han er involveret i kriminalitet”, siger Tine
Gammelby.
Hver 6. uge samles en gruppe personer, som
hver især har deres viden om de enkelte unge.
En uddannelsesvejleder, en klubmedarbejder,
en fritidsjobkoordinator, en kriminalpræventiv
medarbejder fra politiet, en sagsbehandler
fra socialforvaltningen og andre fagpersoner
går systematisk alle unge igennem ud fra
fokusområderne. Det bliver aftalt, hvad der
skal gøres, og hvem der står for indsatsen, som
tilpasses efter den enkelte unges situation.
Målet med SSP indsatsen er, at de unge i gruppen begår så lidt kriminalitet som muligt og
fastholdes i uddannelse, fritidsjob og får styr
på eget liv.

”Metoden giver os mulighed for at arbejde
struktureret med at kortlægge de unges behov
for hjælp og støtte og koordinere de indsatser,
som bliver iværksat. Vi skaber et overblik over
de enkelte unge og styrker aktørernes arbejde
med de unge. Det tværfaglige samarbejde
bliver styrket, og vi får et større kendskab til
hinandens arbejdsområder og arbejdsmetoder,
fortæller Tine Gammelby.

I god udvikling
Selvom Mellemgruppen er en forholdsvis fasttømret gruppe, er der løbende til– og afgang af
unge i gruppen. Derfor bliver det vurderet fra
gang til gang, om der skal tages nye unge med
bekymrende adfærd med ind i indsatsen. Der er
også mange fra gruppen, som kommer så godt
videre i deres liv, at der ikke længere er behov
for en indsats. De passer skolen, har et fornuftigt
fritidsliv og laver ikke længere kriminalitet.
Andre har brug for en mere massiv støtte, og de
bliver fulgt indtil der ikke længere er bekymring.
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INDSATSER OVER FOR GRUPPER

Partnerskabsaftale skal
give et trygt Nørrebro
Københavns Kommune og Københavns Politi har indgået en partnerskabsaftale, som er en tryghedsskabende indsats
med det formål at opløse bandegrupperingerne på Indre Nørrebro. SSP København spiller en vigtig rolle i den
kriminalitetsforebyggende del af indsatsen.
Bekymrende udvikling i bandemiljøet
Bandemiljøet på Nørrebro er, ifølge Københavns Politi, i hastig og bekymrende udvikling
og er gennem årene blevet mere synlig og dominerende i lokalområdet. Skyderier og synlig
grov kriminalitet er ikke længere et sjældent
syn, og borgerne på Nørrebro giver udtryk for
stor utryghed. Københavns Politi har derfor
igangsat en intensiv indsats over for enkeltpersoner i bandemiljøer, hvor politiarbejdet og
efterforskningen suppleres med forebyggende
og borgerrettede indsatser i samarbejde med
Københavns Kommune og SSP København.

Risiko for rekruttering
Københavns Politi har lavet en systematisk
kortlægning af bandemiljøer og har opdelt
målgrupperne i seks kategorier lige fra bagmændene, som lægger økonomi i banderne
til udsatte sårbare unge, som er i periferien
af banderne. De synlige bandeaktiviteter er
blevet normgivende for udsatte unge under
18 år, og der er både i Københavns Politi og
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i SSP København er bekymring for, at disse
unge rekrutteres til banderne. For de under
18-årige i risiko for at blive rekrutterede, forpligter SSP sig med partnerskabsaftalen sig til
at iværksætte individorienterede indsatser efter
enkeltsagskonceptet. Målet er at forhindre,
at de knyttes til bandemiljøet og registreres
af politiet som værende banderelaterede.
Herudover vil Københavns Politi Kriminalpræventive Afdeling og lokalpolitiet gennem
Din Betjent i dialog med unge på skoler, videregående uddannelser og klubber, gennemføre
bekymringssamtaler og følge op på de familier, hvor der er gennemført politiaktioner.

SSP+
For de over 18-årige, som er knyttet til bandemiljøet, vil SSP+ lave individorienterede
indsatser med fokus på job, uddannelse og
forsørgelsesgrundlag for kriminelle unge
mænd. De personer, som er egentlig bandemedlemmer, håndteres af Københavns
Kommunes exit-program eller det nationale
rammeprogram.

Københavns Politi har lavet en systematisk kortlægning af bandemiljøer og har opdelt målgrupperne i seks kategorier lige fra bagmændene, som
lægger økonomi i banderne til udsatte sårbare
unge, som er i periferien af banderne.

Lillebrorgeneration
skal ikke arve konflikter
Det har altid været sådan. Unge fra Holmbladsgade og unge fra Telemarksgade markerer
deres territoriale ”ret” og har små og store
konflikter med hinanden i dagligdagen. Af og
til skal der kun banale ting til, før krudttønden antændes. Clifford Phillips, daglig leder
af aktivitetsstedet Buret på Holmbladsgade,
mindes en gang, hvor nogle unge fra den
ene side af Amagerbrogade følte sig ”disset”
af unge fra den anden side. Episoden ender
med fysisk konfrontation mellem over 20
unge og et skud afgivet i luften. ”Det er disse
situationer vi ønsker at forebygge i fremtiden
blandt de yngre børn med en indsats på tværs af
områderne”, siger Clifford Phillips. Personale,
som arbejder med unge, kan se, at lillebrødrene
kopierer de stores adfærd. Indsatsen går ud på
at udvælge unge i alderen 10-14 år fra begge
bydele ud fra en screening og en vurdering af
dynamikken i ungegruppen. Sammen laver de
aktiviteter som at tage på fisketure og klatre
i SSP Københavns Tur/Natur center, deltage
i fodboldturnering sammen mv. Der arbejdes
sideløbende intensivt på at fastholde og støtte
de unge i deres skolegang.

”Formålet ved fællesaktiviteterne
er at etablere positive relationer de
unge imellem og mellem de unge og
medarbejderne, som kommer fra
begge områder. De unge ser, at vi
voksne kommer godt ud af det med
hinanden og snakker sammen på
tværs. Vores relationer er også blevet
bedre, og vi bruger hinanden i
dagligdagen.”

Et væsentligt element i indsatsen er at inddrage
forældrene, dels så de er orienterede om, at
deres unge deltager i et SSP projekt, men også
så det bliver nemmere og mere naturligt at tage
kontakt med dem, hvis der sker konflikter i
fremtiden. Indsatsen løber frem til slutningen
af 2013, men vil sandsynligvis blive forlænget
i årsplanen for 2014.

fortæller Clifford Phillips.
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INDSATSER OVER FOR GRUPPER

Mobile ungegrupperinger
kræver nye samarbejdsformer
SSP medarbejdere oplever, at ungegrupperinger – på godt og ondt – er blevet mere mobile og krydser bydele– og
kommunegrænser. Politiet og gadeplansmedarbejdere i Husum og Tingbjerg har gennem det sidste år truffet flere og
flere unge fra andre steder i bekymrende sammenhænge i bydelen. Hvor stort problemet er, ønskede SSP ledergruppen
Brønshøj/Husum-Tingbjerg at sætte under lup. Derfor inviterede ledergruppen repræsentanter fra Rødovre, Ballerup, Herlev
og Gladsaxe til et møde.
Streger på et landkort
Anders Bo Møller, politikommissær og leder
i SSP Brønshøj/Husum-Tingbjerg mener, at
det er vigtigt, at der kommer fokus på unge
grupperingers mobilitet, ”før holdt unge sig
i det store hele i deres eget lokalområde. Nu
ser vi unge fra omegnskommuner opholde sig
mere i bydelen i randområdet af rockermiljøet
og især hashmiljøet. Det giver anledning til
mange spørgsmål. Bliver vore unge også truffet i
bekymrende sammenhæng i andre kommuner?
Hvor mange er der tale om? Hvordan varetager
vi børn og unges behov bedst, når de kommer
udefra? Vi ønskede sammen med nabokommunerne at afdække omfanget og vurdere, om
der generelt er et mønster i mobiliteten”.

Hotline mellem kommuner
På mødet blev SSP ledergruppen bekræftet i,
at ungemobilitet ikke kun begrænser sig til

| 08 | SSP Årsberetning 2013 |

København. Alle de indbudte repræsentanter
nikkede genkendende til problemstillingen.
Når frontpersonale møder unge fra andre
kommuner i bekymrende miljøer, er det vigtigt
med en hurtig og direkte kontakt til den anden
kommune. Der blev derfor lavet en hotline,
så frontpersonale og SSP konsulenter på tværs
af kommunegrænser kan få fat i hinanden.¨
Derudover blev det aftalt, at der i 2014 skal
holdes en temadag for medarbejdere i de fem
kommuner, hvor også det udførende personale
har mulighed for at danne netværk. Endelig
blev det aftalt at mødes årligt for at følge op på
problemstillingen. Anders Bo Møller er meget
tilfreds med mødet, ”Vi fik sat gang i samarbejdet ud over kommunegrænserne og politikredse.
Streger på landkortet skal ikke være afgørende
for, hvordan vi varetager børnenes tarv.”

SSP Rødovre
– samarbejdet kvalificerer vores arbejde
En af de kommuner, der deltog i fællesmødet,
var Rødovre Kommune. Anni og Anne, SSP
konsulenter i Rødovre, oplever også, at de unge
er langt mere mobile end tidligere.
”Inden for de seneste år, er der sket en stigning
i mobiliteten. Vores medarbejdere træffer oftere
unge mænd fra Tingbjerg og Mjølnerparken i
Rødovre, som kommer til byen primært fordi
de har familie her. Nogle af dem, der kommer
til Rødovre, er involverede i forskellige former
for kriminalitet og er banderelaterede. Det sætter pres på vores unge”, fortæller Anne.
SSP konsulenterne oplever mødet som et skridt
frem i samarbejdet mellem kommunerne, ”i
forvejen har vi et godt samarbejde med København og andre kommuner, men det er en ny

Inden for de seneste år, er der sket en stigning i mobiliteten. Vores medarbejdere træffer oftere unge mænd fra Tingbjerg og Mjølnerparken i Rødovre,
som kommer til byen primært fordi de har familie her. Nogle af dem,
der kommer til Rødovre, er involverede i forskellige former
for kriminalitet og er banderelaterede

måde at arbejde på, at ledergruppen inviterer
os til en dialog om en fælles problemstilling.
Vi havde brug for at fortælle, at der er stor
mobilitet og at det skaber nye, uhensigtsmæssige relationer. Det var vidensdeling med en
kæmpe værdi, og der er nu mulighed for at få
hul igennem på en hurtigere måde. Samarbejdet kvalificerer vores arbejde. Vi håber, at vi
fremadrettet kan arbejde sammen om andre
fælles problemstillinger som grupperinger
eller lave fælles ungetilbud eller indsatser”,
siger Anni.
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BREDE KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER
SSP København laver bydækkende aktiviteter, der henvender sig til den brede gruppe
af unge og forældre. Her er fokus på unges
forhold til rusmidler, alkohol og risikoadfærd centrale emner. SSP København laver
også kampagner om emner som indbrud,
ildspåsættelser, sprog og attitude samt lovgivning og konsekvenser ved kriminalitet.

Styr på virkeligheden
Er det ok, at min 13-årige datter får lov til at
smage alkohol hjemme? Min søn lugter af røg, når
han kommer hjem fra klubben, er han mon blevet
presset til at ryge? Klassen er inviteret til fest, hvor
forældrene ikke er hjemme, skal jeg give mit barn
lov til at tage med? Spørgsmålene – og bekymringerne – hober sig op for forældre til en teenager.
SSP København har i 8 år tilbudt forældre til 7.
og 8. klasses elever ”En teenager i familien” dialogarrangement i samarbejde med Folkesundhed
København og Børne- og Ungdomsforvaltningen.
”En teenager i familien” er et bydækkende tilbud.
Her har forældrene mulighed for tage en snak
med andre forældre med SSP instruktører
som oplægsholdere. I 2013 har ”En teenager
i familien” i et pilotprojekt udvidet med
et reality check, hvor eleverne tager pulsen
på fordomme og fakta om unges risikoadfærd.

Reality Check
Reality Check er et undervisningsforløb,
hvor elever via et elektronisk spørgeskema
på Reality Checks hjemmeside får viden
om deres klassekammeraters holdning til at
drikke alkohol, ryge tobak og hash mm. Med
svarene i hånden kan eleverne sammenligne
deres adfærd og erfaringer med andre klasser

på tilsvarende klassetrin og med klasser på
ældre klassetrin. Før eleverne kaster sig ud i
spørgeskemaundersøgelser, diskuterer de deres
fordomme om andre unges forhold til fester,
alkohol, rygning og hash. Rustet med fakta kan
de unge nu snakke om, hvad forskellen er på
deres forestillinger og på virkeligheden. Teorien
bag hedder social norms, hvor flertalsmisforståelser, dvs. unges forestillinger om andre
unges risikoadfærd, er ofte stærkt overdrevet.
Flertalsforståelser kan føre med sig, at unge gør,
hvad de tror flertallet gør, om det er kriminalitet, rygning eller andet. Da det at være en
del af gruppen betyder meget for teenagere og
har indflydelse på deres risikovillighed, er det
vigtigt at gøre op med de forestillinger, mener
Lars Theilgaard fra Børne– og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune og Eva
Elkjær fra Folkesundhed København, som er
SSP Københavns samarbejdsparter og står bag
Reality Check. Lars Theilgaard siger, ”Klasselæreren kan bruge resultatet til at få en god
dialog med eleverne om flertalsmisforståelser.
Samtidig gør materialet emnerne meget nære
for eleverne. De kan hurtigt se svarerne på deres
klasse og 9. klasserne på deres egen skole, men
samtidig perspektivere med hele København”.

OM REALITY CHECK OG EN TEENAGER I FAMIIEN
Der afholdes årligt ca. 100 ”En teenager i familien” forældrearrangementer i 7. og 8. klasser
på folkeskolerne i København.
Undervisningsmaterialet Reality Check er udviklet af Børne– og Ungdomsforvaltningen i
Københavns Kommune og Folkesundhed København og findes på www.realitycheck.kk.dk
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I en mere fremtrædende rolle
I pilotprojektet blev Reality Check koblet op
på SSP Københavns forældrearrangement ”En
teenager i familien”. Eleverne præsenterede
resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen og
om deres nye indsigt for deres forældre.
Katja og Louise er SSP instruktører i ”En teenager i familien” og var en del af pilotprojektet.
De fortæller, at forældre har ligeså mange
flertalsmisforståelser som unge, og at elevernes
præsentation af deres resultater gav god effekt i
forældregrupperne.
”Rigtig mange forældre får en aha-oplevelse.
De ser børnene i klassen på en helt anden måde,
og det går op for dem, at deres børn ikke er
8 år mere, men fornuftige unge mennesker.
Forældrene har paraderne nede og lytter til
deres børn. Det fordrer til en videre dialog,
som fortsætter, når de kommer hjem”, fortæller
Louise og suppleres af Katja,

”Det styrker mødet, at forældrene
skal på skolen til noget, som børnene har arrangeret. Der kommer
flere, og formen er ikke så tung.
Vores oplevelse er, at
forældrene er mere ydmyge”
De positive erfaringer med Reality Check vil
i de kommende år bredes ud, så flere skoler er
opmærksomme på materialet, når de booker
SSP Københavns ”En teenager i familien”.

God karma og masser af kærlighed
”Love is in the air”, synger Peter Mygind, mens samtlige 7. klasses elever fra Indre By danser rundt i salen. De unge
elever skråler med og krammer hinanden. SSP Indre By har inviteret til ”Gør dit bedste for din næste”, en lokal
kampagne om sprog, attitude og kriminalitet.
Kampagnen sætter fokus på de unges sociale
relationer, adfærd på de digitale medier og at
omgås hinanden på en ordentlig måde. Dagens
konferencier er Peter Mygind, som indleder dagen med at fortælle om sin søns overfald, og hvad
episoden har haft af konsekvenser for sønnen og
familien. Resten af dag spreder Peter Mygind
god karma og deler budskabet ud om positiv
adfærd. Dagen byder også på musikindslag med
hip hop-gruppen Benal, oplæg fra en politirepræsentant og Børns Vilkår om konflikter og
mobning på de sociale medier og mobil samt
praktiske øvelser i kropssprog sammen med en
teaterinstruktør. Det er 3. år, SSP Indre By har
lavet kampagnen. SSP lokaludvalget vurderer,
at indsatsen påvirker de unge i positiv retning
ved at give dem nye handlekompetencer samt
en bredere forståelse af hinanden.
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Ny skole,
nye udfordringer,
nye venner
Efter sommerferien blev 6. klasser fra fire skoler på Amager lagt sammen til nye 7. klasser på Højdevangens skole,
som fremadrettet skal være overbygningsskole. Skolerne ligger i områder med store grupper af marginaliserede unge,
som ind imellem kommer i konflikt med hinanden. I disse ungegrupper var der en særlig territorial adfærd, og nu
skulle de unge stå over for hinanden som klassekammerater på en ny skole.
SSP medarbejderne på Amager var meget bekymrede for, at eleverne vil tage konflikterne med ind i skolegården. SSP lokaludvalg på tværs af Amager
planlagde derfor et teambuildingforløb for eleverne.

Teambuilding for de nye 7. klasser falder i tre faser

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Det er maj måned, og der er mindre end tre
måneder til klasserne bliver lagt sammen.
Der er mødt to hundrede 6. klasses elever
frem i Kulturhuset Amager Bio. De sidder
utålmodigt på stolene og kigger spændt
mod scenen. De er blevet lovet en musikalsk
overraskelse, så begejstringen er stor, da reggae– og hip hopstjernen Wafande synger
hitnummeret ”Uartig” krydret med linjer
om at gå i 7. klasse på Højdevangens skole.
SSP udvalgene på Amager har i forbindelse
med sammenlægningen planlagt et teambuildingforløb for eleverne. Det er første
del af forløbet, der finder sted i Amager Bio
med musik, improvisionsteater og oplæg om
mobning og konfliktløsning.

Kort tid før sommerferien holder SSP
Amager temadage på alle fire skoler. Politiet fortæller om mobning og trusler på
de sociale medier og hvordan en mindre
meningsudveksling på nettet kan vokse sig
til en større konflikt. Eleverne blev klogere
på, hvordan man undgår at optrappe en
konflikt gennem forskellige øvelser, som
Center for Konfliktløsning stod for. På
temadagen fik de unge en introduktion til
områdets fritidstilbud og rådgivningsmuligheder samt mulighed for at stille spørgsmål
til nuværende 7. klasses elevers oplevelser
med at starte som ny elev på Højdevangens
skole.

De nye klasser har været en realitet i en
lille måneds tid, og nu er det tid til at ryste
klassen sammen og arbejde videre med
de nye venskaber. Derfor kommer alle de
nye 7. klasser på skift til SSP Københavns
aktivitetscenter i Uggeløse skov til en dag
med masser af spændende og udfordrende
fælles aktiviteter som rapelling, klatring på
væg, forhindringsbane og selvtillidsstolpe.
Selvom de nye klasser er sat sammen med
elever fra fire forskellige skoler, er stemningen og sammenholdet i top.

Indsatsen har, ifølge SSP repræsentant Christian Lindbo og lærer på Højdevangens skole,
været en succes. Lærerne på Højdevangens
skole oplever, at de nye klasser generelt fungerer godt, og at SSP indsatsen har bidraget til
den positive start. Aktiviteterne har givet fællesskabsfølelse i klasserne eleverne i mellem,
men også mellem elever og lærere, ”SSP indsat-

sen har hjulpet Højdevangens skole til at sende
et klart signal til de unge om, at vi tager dem
alvorligt og anerkender, at det kan være svært at
starte et nyt sted. Samtidig bliver der også givet
et signal om, at vi ikke accepterer mobning og
vægter en tryg skoledag for de unge. Det har
også været meget givtigt, at samtlige elever der
starter på Højdevangens skole får mulighed

for at ”møde” aktørerne i SSP samt ledelse og
inklusionspædagoger”.
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Det er andet år, hvor 6. klasser fra Amager
skoler lægges sammen på Højdevangens Skole.
I 2014 er det en ny årgang, der står over at blive
lagt sammen. SSP lokaludvalgene vil ud fra de
positive erfaringer lave indsatsen igen.

INDIVIDUELLE INDSATSER
OVER FOR UDSATTE UNGE
Som en fast del af SSP arbejdet behandles enkelt
sager med kriminalitetstruede og kriminelle børn
og unge på lokaludvalgs- og ledermøder i hele
København. I 2013 behandlede SSP København
over 900 enkeltsager vedrørende unge under 18 år,
hvor der var behov for en særlig præventiv indsats
på tværs af myndighederne i samarbejdet. SSP
København arbejder også med 18-25-årige, hvor
der laves individorienterede indsatser i SSP+

Kriminelle og
kriminalitetstruede
unge er SSP
enkeltsager
– udvidelse af enkeltsagskoncept
En dreng på 14 år hænger ud sent hver aften på gaden sammen med en gruppe ældre drenge. To piger på 15 år og 16 år
bliver taget for butikstyveri i et supermarked. En 17-årig dreng
overfalder en jævnaldrende, som kommer voldsomt til skade. Det
er eksempler på sager, der bliver SSP enkeltsager. SSP København
udviklede i 2008 et særligt enkeltsagskoncept i sager, hvor der er
behov for koordinering mellem flere forvaltninger og politiet. I 2013
håndterede SSP medarbejdere og ledere over 900 sager med enkelte
unge, som omfattede alt fra en bekymring for unges risikoadfærd til
vold, røveri og indbrud. Tidligere omfattede enkeltsagsbehandlingen
kun sager med unge op til det 15. år, men i 2013 blev konceptet
udvidet til at omfatte op til det 17. år. Styrkelse af enkeltsagsbehandlingen er et af SSP Københavns fokusområder, som er særligt
prioriteret i organisationens strategi.
| SSP Årsberetning 2013 | 13 |
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– fortsættelse af:

Kriminelle og kriminalitetstruede
unge er SSP enkeltsager
– udvidelse af enkeltsagskoncept

Problem med de 18 til 25-årige
Udvidelsen i 2013, hvor SSP ledere og medarbejdere nu også håndterer sager med 16 og
17-årige, er en vigtig styrkelse, mener Elsebeth
Thorlak, SSP+ konsulent.
”Vi ser, at ungdomskriminaliteten for de unge
under 18 år er støt faldende. Til gengæld er
der forsat kriminalitetsudfordringer blandt
18-25-årige og med uroskabende grupper af
over 18-årige. Det er vigtigt at styrke arbejdet
med de unge, inden fylder 18 år og kommer ind
i voksensystemet. Der er nu en bedre kobling
og overgang mellem SSP enkeltsagerne og de
indsatser vi kan tilbyde de unge, der er fyldt 18
f.eks. SSP+ og kommunens tilbud”.

Nye parter styrker konceptet
Det udvidede koncept omfatter også nye samarbejdsparter, som ifølge Elsebeth Thorlak styrker
sagsbehandlingen.
”I og med, at vi nu har en særlig fokuseret
indsats for 16 og 17-årige, er det naturligt at
inddrage Uddannelses- og Ungdomsvejledningen. I den alder har de unge forladt folkeskolen
og er i bedste fald i gang med en ungdomsud-

dannelse. Her har vejlederne ofte den bedste
kontakt til de unge, og de er forpligtede til at
følge op på de unge, som ikke er i gang med en
ungdomsuddannelse”.
Ud over uddannelsesvejlederne er der mulighed
for at inddrage PPR, Psykologisk Pædagogisk
Rådgivning,
”En stor del af de unge har også psykiatriske
problemer eller en diagnose, så det er naturligt
at have PPR med. På den måde sikrer vi en
mere helhedsorienteret indsats for de unge”,
understreger Elsebeth Thorlak.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
kan nu også bidrage med tilbud om fritidsjob
og praktik og Kultur- og Fritidsforvaltningen
med en introduktion til kultur– og fritidsliv.
Job og et aktivt fritidsliv er for nogle unge det,
der afholder dem fra at lave mere kriminalitet.

Forældre skal på banen
Enkeltsagsbehandlingen er blevet endnu mere
forebyggende fra 2013, hvor ansvaret for de sager, hvor der er bekymring for en ung ligger hos
Børne- og Ungdomsforvaltningen, dvs. lærere
og pædagoger. Elsebeth Thorlak forklarer, ”Den
lærer eller klubpædagog, der har den bedste
relation til den unge, skal tage kontakt til forældrene i forhold til bekymringen. Det kan være,
at den unge pjækker, ses i uheldige grupperinger
eller opholder sig sent ude. Forældrene skal
mere på banen på et tidligt tidspunkt, inden
der evt. kommer en underretning og en sag hos
Socialforvaltningen. Der kan klares en hel del
på dette niveau, inden den unges risikoadfærd
udvikler sig”.
Udvidelsen i enkeltsagskonceptet har betydet,
at der blev behandlet 300 flere sager i 2013 end
i de foregående år.

”En stor del af de unge har også psykiatriske problemer eller en
diagnose, så det er naturligt at have PPR med. På den måde
sikrer vi en mere helhedsorienteret indsats for de unge”,

Fra bekymring til personfarlig kriminalitet

SSP enkeltsager inddeles i 4 niveauer afhængig af, hvor
alvorlige forhold der er tale om:
Niveau 1: Bekymrende adfærd
Niveau 2: Førstegangskriminalitet
Niveau 3: Gentagen alvorlig kriminalitet
Niveau 4: Personfarlig kriminalitet

Elsebeth Thorlak, SSP+ konsulent

Deltagere i enkeltsagsbehandlingen i SSP

Socialforvaltningens Børnefamiliecentre (SOF)
Børne– og Ungdomsforvaltningen (BUF)
Beskæftigelses– og Integrationsforvaltningen (BIF)
Den Kriminalpræventive Afdeling, Københavns Politi (DKA)
Københavns Politi (lokalpolitiet)
Kultur– og Fritidsforvaltningen (KFF)

SSP lokaludvalgene er ansvarlige for at håndtere de mindre alvorlige sager på niveau 1 og 2. SSP ledergrupperne er ansvarlige for de mere
alvorlige sager på niveau 3 og 4. Indsatserne er fx socialpædagogisk støtte, hjemmebesøg hos forældre, hjælp til stabil skolegang, fritidsjob
og et aktivt fritidsliv. Oftest er der tale om en kombination af flere tiltag.
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Fritidsjob giver mange unge
chancen for et liv uden kriminalitet
- vejen ind i Ung i Job

SSP Københavns Ung i Job har i næsten ti år formidlet fritidsjob til socialt udsatte og kriminalitetstruede unge fra Nørrebro
og Amager. Lars Bovbjerg er jobkoordinator i jobbasen på Nørrebro, hvor unge fritidsjobssøgende får råd og vejledning om
ansøgninger, jobsamtaler, hvor man søger job, hvordan man i sprog og adfærd skal gebærde sig på en arbejdsplads, hvordan
man opretter eboks til sine lønsedler, frikort osv. Vejledning, som mange af de unge, ikke får hjemme.
”Forældrene til mange af de unge har aldrig selv
haft job”, siger Lars Bovbjerg. ”I områderne,
hvor målgruppen typisk kommer fra, er 80 % af
beboerne flygtninge. Mange er traumatiserede
og har svært ved bare at få hverdagen til at
hænge sammen, og det gælder ikke kun menneskeligt, men også økonomisk. Alternativet for
nogle af de unge kan være at lave kriminalitet
for at få pengene”.
Vejen ind i SSP Ung i Job kan ske via en klubmedarbejder eller lærer, som har den daglige
kontakt til den unge. Eller henvisningen sker
gennem politiets kriminalpræventive medarbejder, som møder de unge, hvis der er bekymring
for dem, eller de er taget for en lovovertrædelse.
Andre bliver henvist fra uddannelsesvejledere.
Der er også flere eksempler på, at forældre,
typisk i belastede områder, hører om Ung i
Job i deres netværk og selv tager kontakt. Her

er tre historier om, hvordan unge har fundet
vejen til deres første fritidsjob eller praktikplads
igennem SSP Ung i Job.

Jean-Marc Monnier, kriminalpræventiv
medarbejder på Nørrebro, Københavns Politi
”Jeg visiterer unge fra mit område til Ung i
Job. Det sker typisk efter et hjemmebesøg,
som jeg normalt laver sammen med en medarbejder fra Socialforvaltningen hos unge,
der er bekymring for, eller som har begået
førstegangskriminalitet. På et hjemmebesøg
snakker vi med forældrene og deres barn om
fritidsliv, skole, uddannelse og job. Vi kommer
også ind på lommepenge, og jeg spørger ind til,
om det ikke vil være federe at tjene penge selv.
Langt de fleste vil meget gerne have et job. Jeg
forklarer dem, at de skal være motiverede og
skal overholde de aftaler, der bliver indgået på
en arbejdsplads. Efter et hjemmebesøg sender

jeg en mail til jobkkoordinator i Ung i Job,
Lars Bovbjerg, om den unge. Han tager
derefter over med kontakten og hjælper dem
med ansøgninger, jobsamtaler og nogle gange
afholder han kursus for de unge. Et fritidsjob
har så stor betydning for de unge. De får en
introduktion til arbejdslivet, økonomi og det
at få ansvar for eget liv. De opdager, at de er
noget værd. Det kan være, at de ikke er gode i
skolen, men de er gode til deres job. Et fritidsjob
har også en betydning i forhold til kriminalitet.
Det kan godt være, at der er en enkelt eller to,
der laver kriminalitet igen, men jeg kan ikke
huske at nogle af dem, der har fået job, har
været indblandet i noget igen.
Jeg har visiteret et sted mellem 25 og 30 unge
til Ung i Job, men særlig et forløb står ud blandt
de andre. Mads (navn ændret) er 16 år og bor
alene med sin mor på Indre Nørrebro. 
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– fortsættelse af:

Fritidsjob giver mange unge
chancen for et liv uden kriminalitet
- vejen ind i Ung i Job

Hun er meget bekymret for Mads, blandt andet
fordi han hænger ud med en uroskabende
drengegruppe. Hans navn dukker op i mit
system i forbindelse med noget uro i kvarteret,
og det munder ud i et netværksmøde mellem
kommunen, moren og mig som repræsentant
for politiet. Moren giver her udtryk for sin
store bekymring. Jeg tager på hjemmebesøg
hos Mads og hans mor. Det viser sig, efter en
alenesnak med Mads, at han er en yderst sød
og fornuftig dreng, som har en plan for sin
fremtid, men ikke er i stand til at føre det ud
i livet selv. Han vil have et fuldtidsjob nogle
måneder og derefter starte i 10. klasse. Jeg
tilbyder at hjælpe med at finde jobbet, og han
forsikrer mig om, at han vil det, og at han nok
skal overholde aftalerne. Samme dag sender
jeg en mail til Lars i Ung i Job. Lars formidler
primært fritidsjob, så jeg regnede med, at det
ville tage et stykke tid, inden det lykkedes. Lars
tog med det samme kontakt til Mads, så allerede dagen efter, skriver han en ansøgning, som
han samme dag afleverer til en isenkræmmer
i lokalområdet. To dage efter hjemmebesøget,
tager Mads til samtale og om eftermiddagen
får jeg en sms fra ham ”Fik jobbet!”. I starten
syntes han jobbet var kedeligt, men han hang
i og mødte til tiden. Forleden fortæller Lars
mig, at Mads nu er glad for jobbet og rigtig
god til det og har fået selvstændigt ansvar for
en afdeling. Arbejdsgiveren er så glad for ham,
at han er blevet tilbudt læreplads.
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Aatika 17 år fra Mjølnerparken
– mor tog kontakt til Ung i Job
En dag banker det på jobkoordinator Lars
Bovbjergs kontordør lige i hjertet af Ydre Nørrebro. Uden for døren står en mor, som gerne
vil tale med ham. Hun har en 17-årig datter,
som har søgt efter et fritidsjob, men forgæves.
I kvindecafeen, som helhedsplanen Ydre Nørrebro lægger hus til, har nogle af medarbejdere
anbefalet hende at tale med jobkoordinatoren
i Ung i Job.
”Aatika havde store problemer med selv at skaffe
et job, og hun var tæt på at give op. Hun fik
afslag gang på gang og var tæt på at miste
motivationen. Aatikas mor gav udtryk for, at
det var vigtig for hendes datter at tjene sine egne
penge, og at hun ville have godt af at komme
ud og se andre unge. Jeg tog efterfølgende en
snak med Aatika og henviste hende til nogle
dagligvareforretninger, og hun fik tre dage efter
et job i en Rema 1000. Der er sket en kæmpe
udvikling med hende. Hun var en stille pige,
men er blevet meget mere udadvendt”, fortæller
Lars Bovbjerg.

Ung i Job kan ske via en klubmedarbejder eller lærer,
som har den daglige kontakt til den unge. Eller henvisningen
sker gennem politiets kriminalpræventive medarbejder,
som møder de unge, hvis der er bekymring for dem,
eller de er taget for en lovovertrædelse.

Som servicemedarbejder sidder Aatika ved
kassen, fylder varer på hylden og rydder op i
butikken, men det bedste i jobbet er kontakten
til kunderne og sammenholdet blandt medarbejderne, ”Vi hjælper hinanden meget. Jeg har
også en rigtig god chef, som er fleksibel. Han
er nem at snakke med og gør det nemt at forstå
opgaverne på arbejdspladsen”.
For Aatika har fritidsjobbet betydet meget for
hendes selvstændighed,
”Det er mit første job, og det var et kæmpe
skridt. Jeg er blevet mere selvstændig og kan
tage ansvar. Jeg har fået et større kendskab til
mennesker og er blevet mere snaksagelig. Det
er også godt at tjene sine egne penge, for man
har mere styr på, hvad man bruger dem på.
Jeg er blevet mere nærig. Før kunne jeg bruge
mine lommepenge på én dag”. Det er hendes
mor enig i, ”Aatika er blevet mere bevidst om,
hvordan hun bruger penge. Hun er blevet mere
ansvarlig og ved mere, hvordan man har med
penge at gøre. Det er noget hun kan bruge i
fremtiden. Hun er også blevet mere social og
kommer mere ud”, siger Aatikas mor med slet
skjult stolthed.
Aatika er, ifølge hendes mor, familiens rollemodel. Lillesøster på 15 år har også fået fritidsjob
gennem Ung i Job og en dag er det lillebrors tur.

Pernille Wandel, vejleder i
Ungdommens Uddannelsesvejledning
”Jeg har siddet i SSP lokaludvalget for Indre
Nørrebro, hvor jeg har samarbejdet med Lars
Bovbjerg fra Ung i Job. Jeg kender de unge
primært fra skolesiden som vejleder til specialbørn, og gennem SSP samarbejdet får jeg
kendskab til, hvis nogle af dem er involveret i
noget uheldigt. Mange af de unge er skoletrætte

og har svært ved at koncentrere sig i skolen.
De tilbringer meget tid på gaden, mangler
forældreopbakning og vil så gerne have et
fritidsarbejde. Når de får et arbejde, oplever
jeg, at de unge får en anden rolle. Det kan være,
at den unge har haft en uheldig rolle på skolen,
men på arbejdspladsen bliver han set på en
anden måde. Det er primært i supermarkeder
de får jobs, og når de får uniformen på, får de
en anden identitet. På arbejdspladsen føler de,
at de bliver taget alvorligt og kan vise, at de kan
yde noget. De vokser med opgaven, og når jeg
besøger dem, er de glade og stolte. De kommer
ud blandt nogle andre unge, som ikke ser dem
på samme måde som klassekammeraterne. De
møder ældre unge, som kan blive rollemodeller
for dem og voksne, som kan komme til at have
en betydning for deres liv. En sidegevinst er,
at de bliver mere rolige og yder mere i skolen.

Jeg havde engang en ung med en meget belastet
baggrund, som var involverede i forskellige
typer kriminalitet. Han trængte til at komme
ind i et andet miljø, og han fik gennem Ung i
Job et fritidsjob i et supermarked. Her mødte
han nogle søde voksne, som interesserede sig
for ham. De diskuterede holdninger til forskellige ting i samfundet med ham, og det havde
han ikke oplevet derhjemme. De kunne også
udfordre ham på hans nogle gang fastlåse synspunkter. Han fik vendt nogle ting i hovedet og
lært, at der er andre måder at tænke på.”

Inden de unge starter på en arbejdsplads,
forbereder både Lars og jeg dem på livet
på arbejdsmarkedet. Hvordan man introducerer sig for en arbejdsgiver, hvordan
man søger job – nogle er slet ikke klar
over, at de selv kan opsøge en arbejdsplads, hvordan man klæder sig på. De er
så usikre på sig selv.

UNG I JOB
Ung i Job er et SSP initiativ, som dækker
Amager og Nørrebro.Projektet formidler
over 140 job til unge fra de to bydele om
året. Målgruppen er unge i alderen 14-18
år, som er kendt i SSP-netværket og har en
bekymrende adfærd.
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BEREDSKABSINDSATSER
SSP København har et bydækkende beredskab, hvor SSP ledergrupperne og SSP
sekretariatet øjeblikkeligt kan udarbejde og
igangsætte lokale eller bydækkende beredskabsplaner ved uroligheder eller alvorlige
hændelser, der involverer unge.
I 2013 blev der igangsat SSP beredskab i
Brønshøj/Husum-Tingbjerg, Vanløse, Nørrebro og Amager.

Nyt koncept for beredskab
I nogle bydele har SSP stor erfaring med at
agere i beredskabssituationer som f.eks. i Tingbjerg og Nørrebro. Andre bydele står måske
for første gang i en situation med omfattende
ildspåsættelser foretaget af unge, gadeslagsmål
mellem ungegrupper eller andre alvorlige si
tuationer, som SSP skal tage handling på.

hvor de forskellige elementer blev uddybet af
fremtrædende fagpersoner. SSP lederne – både
de erfarne og uerfarne inden for beredskabet
– gav udtryk for, at konceptet er en stor hjælp
i forhold til at kunne udfylde beredskabsfunktionen.

”Beredskabskonceptet er et godt redskab nu og
i det fremadrettet arbejde”, Muhammed Hee,
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
”Konceptet er rigtig godt og overskueligt. Jeg
kan lige slå op, hvis jeg er tvivl, og jeg kan vise
mine medarbejdere, at det er sådan vi gør”,
Carina Andersen, klubleder Amager.

SSP beredskabets fem trin
Aktivering af SSP beredskab  Beredskabsmødet  Igangsættelse af indsatser
 Orientering om beredskabsplanen 
Afslutning eller videreførelse af beredskabsindsats

SSP København har udarbejdet et nyt koncept
for beredskab, som skal bruges af SSP ledere til
at håndtere de vanskelige situationer. Konceptet beskriver, hvornår beredskabet aktiveres,
hvem der kan trykke på startknappen og hvad
der sker, når beredskabet går i gang. Konceptet
giver også lederne en skabelon, som en beredskabsplan kan bygges op omkring. SSP lederne
får også en indføring i, hvordan de håndterer
medierne i forbindelse med iværksættelse af
beredskabet, og hvordan de kommunikerer
internt i egen organisation og eksternt til
samarbejdsparterne og medierne.
Konceptet blev præsenteret for SSP organisationen på et lederseminar i november 2013,
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Konceptet beskriver, hvornår
beredskabet aktiveres, hvem der kan
trykke på startknappen og hvad der
sker, når beredskabet går i gang.

FORMÅL
Formålet med akutberedskabet er:
• Koordineret at håndtere akut opståede hændelser, der involverer eller kan have
indflydelse på unge i København i en eller flere bydele.
• At hjælpe og yde bistand til unge, forældre, medarbejdere og borgere, der er påvirket af
hændelsen.
• At normalisere og skabe tryghed gennem en koordineret indsats.

Når det akutte sker
København rammes med mellemrum af akutte og voldsomme hændelser, der påvirker unge og lokalområder.
Hændelserne kan være opgør mellem ungdomsgrupperinger, ildspåsættelser og drab. Ofte knytter hændelserne sig
til bestemt bydele, men kan opstå overalt i København. SSP København har en beredskabsfunktion og igangsætter
indsatser, når der sker voldsomme hændelser eller akutte uroligheder, der involverer unge. I 2013 aktiverede SSP
København beredskabet ti gange. Her er tre eksempler på beredskabsindsatser.
April – Tingbjerg

April – Amager

Juli – Ydre Nørrebro

Over to dage skaber unge over og under 18 år
uro i Tingbjerg. Først med stenkast mod en
politibil, dagen efter kaster unge en molotovcocktail tæt på en bus, hvorefter der udvikler
sig en konflikt mellem unge og politiet, der er
blevet tilkaldt. SSP ledergruppen mødes akut
og udarbejder en handleplan, hvor det primære
formål er at komme i dialog med de lokale unge
og genskabe ro i bydelen.

Medarbejdere i et idrætsanlæg finder et våben
i et garderobeskab. Politiet er efterfølgende
i området i forbindelse med eftersøgning af
formodede gerningsmænd (alle over 18 år) til
våben fundet. Der er en anspændt stemning
i området også rettet mod idrætsanlæggets
medarbejdere.

En gruppe på mellem 20 og 30 unge i alderen
13 til 18 år skaber op til sommerferien 2013 uro
og udøver hærværk i en boligbebyggelse, da de
ønsker en ”klub”. De unge truer beboere samt
personale i boligforeningen, som anmoder SSP
København om assistance. SSP ledergruppen
Ydre Nørrebro og boligselskabet udarbejder en
handleplan, som skal genskabe trygheden og
normaldriften i bebyggelsen. Der bliver iværksat ekstraordinær gadeplansindsats i området
og ekstra fokus fra politiet på bebyggelsen med
henblik på at knytte målgruppen til allerede
eksisterende ungdomsklubber i nærområdet.
Politiet sætter ekstra fokus og mandskab i området og omkring bebyggelsen. Boligselskabet
genoptager normaldriften. Der bliver ligeledes
afholdt et beboermøde, hvor beboerne får en
orientering om myndighedsindsatsen. Der har
efterfølgende ikke været behov for at forlænge
SSP handleplanen.

Herefter blev der igangsat indsats med gadeplansmedarbejdere, synlig politi og kontakt til
busselskabet Movia. Den synlige tilstedeværelse
og dialogen med de unge stoppede uroen straks,
og busdriften blev opretholdt.

SSP ledergruppen aktiverer akutberedskabet og
udarbejder en handleplan, som skal forebygge
aggression mod politiet generelt blandt områdets ungegrupper samt sikre en fortsat positiv
relation mellem medarbejdere i idrætsanlægget og unge brugere fra området. Der bliver
afholdt møder mellem de unge, myndighederne
samt medarbejdere i idrætsanlægget, foretaget
hjemmebesøg og gadeplansindsats samt øget
politipatruljering. Der er efterfølgende ikke
spændinger mellem ungegrupper og idrætsanlæggets medarbejdere.
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EN STOR TAK
FOR HÅNDSRÆKNINGEN
– til SSP Københavns bidragsydere
Bestyrelsen for SSP København takker bidragsydere, der har støttet
organisationens kriminalpræventive arbejde i 2012 og 2013:
Antikvar Carls Julius Petersens Hjælpefond
Augustinus Fonden
Bikubenfonden
C. A. Tesch’s og Hustru’s Fond
Den A. P. Møllerske Støttefond
Ernst og Vibeke Husmans Fond
Familien Hede Nielsens Fond
FLS Industries A/S Gavefond
Frederik og Emma Kraghs Mindelegat
Generalkonsul Jens Olsens Fond
Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond
Lauritzen Fonden
Louis Petersens Legat
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Lund/Bugge Fonden
Marie og M.B. Richters Fond
Oticon Fonden
Otto og Gerda Bings Mindelegat
Simon Spies Fonden
Susi og Peter Robinsohns Fond
Torben og Alice Frimodts Fond
Tuborgfondet

XX
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BISPEBJERG
INDSATS UNGEGRUPPER
• Ungegruppering Ryparken, 15-18 år
GENEREL INDSATS
• Undervisning i risikoadfærd for 5. klasser
i Bispebjerg
• Synliggørelse af SSP tilbud over for lærere
ENKELTSAGSBEHANDLING
SSP+

INDRE BY

SYDHAVNEN

GENEREL INDSATS
• Kampagne - sprog og adfærd for 7.
klasser på alle bydelens skoler
• Brobygning til idræt for 5. klasser
• Styrkelse af forældreinddragelse ift.
kriminalitetsforebyggelse, forældre til
elever i bydelens 4.-6. klasser

INDSATS UNGEGRUPPER
• Ungegrupper i området ”Sjælør
Boulevard/Valbygårdsvej” op til 17 år

ENKELTSAGSBEHANDLING

SSP+

GENEREL INDSATS
• Undervisning i risikoadfærd i bydelens
7.-8. klasser
ENKELTSAGSBEHANDLING

SSP+

SUNDBY SØ
BRØNSHØJ-HUSUM/TINGBJERG
INDSATS UNGEGRUPPER
• Ungegrupperinger 13 til 17 (Voldparken)
• Ungegrupper i Tingbjerg, 10-25 år
• Mellemtrinet – uroskabende unge i
alderen 9-11-årige. (Husum)
• Ungegruppering der benytter tilbuddet
Garagen, 13 til 24 årige
GENEREL INDSATS
• Indbrudskampagne, Tingbjerg
Heldagsskole
• Tryghedsskabende indsats Husumparken
ENKELTSAGSBEHANDLING
SSP+

INDSATS UNGEGRUPPE
• Ungegruppering i Gyldenrisparken,
11-16 år

SUNDBY NØ
INDSATS UNGEGRUPPER
• Ungegrupper Holmbladsgade og
Telemarksgade – Projekt Modning,
10-20-årige
GENEREL INDSATS
• Kampagne - om sprog og attitude, 4.
klasser
• Indsats for klub- og foreningsløse unge
UNG I JOB
ENKELTSAGSBEHANDLING
SSP+

INDRE ØSTERBRO
GENEREL INDSATS
• Undervisning i risikoadfærd for bydelens
7. klasser
• Kampagne - oplysning for 13-18 årige
om lovgivning og konsekvenser ved
kriminalitet
ENKELTSAGSBEHANDLING
SSP+
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GENEREL INDSATS
• Teambuildingforløb med kommende nye
7. klasses elever på Højdevangens Skole
UNG I JOB
ENKELTSAGSBEHANDLING
SSP+

INDRE NØRREBRO
INDSATS UNGEGRUPPER
• Ungegruppering tilknyttet Kvisten i
Gartnergade, 14-17 år
• Ungegruppering Ryesgade/Skt. Johannesgården, 14-18 år
• Ungegruppering Guldbergsgade, 14-17
år
UNG I JOB
ENKELTSAGSBEHANDLING
SSP+

SSP indsatser 2013

Ydre Østerbro

Bispebjerg

Brønshøj/Husum
og Tingbjerg

Ydre
Nørrebro

Indre Østerbro

Indre
Nørrebro

Vanløse

Christianshavn

Indre by

Vesterbro

Sundby Nordøst

Valby
Sundby Sydøst
Sydhavnen

Sundby Sydvest

Sundby Nordvest

SUNDBY NV
INDSATS UNGEGRUPPER
• Ungegrupper 10-14 år fra Holmbladsgade og Telemarksgade, brobygning
mellem Amager Øst og Vest
GENEREL INDSATS
• Kampagne - om ildspåsættelse og
hærværk
• Fodboldturneringen Telecup 2013, 12-15 år
• Læring i livet - unges aktive deltagelse og
medbestemmelse, 13-16 år
• Opsøgende indsats og aktiviteter i
sommerferien for kriminalitetstruede
børn og unge
UNG I JOB
ENKELTSAGSBEHANDLING
SSP+

SUNDBY SV
INDSATS UNGEGRUPPE
• Ungegruppering i Gyldenrisparken,
11-16 år
• Fritidsjob og jobgaranti: forberedende
og kvalificerende forløb for afgrænset
gruppe
GENEREL INDSATS
• Kampagne - om ildspåsættelse og
hærværk
• Teambuildingforløb med kommende nye
7. klasses elever på Højdevangens Skole
UNG I JOB
ENKELTSAGSBEHANDLING
SSP+

CHRISTIANSHAVN
GENEREL INDSATS
• Undervisning i risikoadfærd for bydelens
6. klasser
• Rusmidler - kampagne for bydelens 8.
klasser
• Integration og forebyggende indsats for
modtageklasserne på Christianshavns
Skole
• Hvilende beredskab i forhold til evt.
uroligheder ifm. Christiania
UNG I JOB
ENKELTSAGSBEHANDLING
SSP+

VALBY
INDSATS UNGEGRUPPER
• Indsats mod rekruttering til kriminelle
grupperinger
• Ungegrupperinger i Folehaven, 10-17 år
• Gruppering over 18 år i Folehaven
• Pigegrupperinger i Folehaven, 10-18 år
• Unge i og omkring Valby Langgade,
10-16 år
GENEREL INDSATS
• Kampagne mod cykeltyverier, 4.-5.
klasser på 3 af bydelens folkeskoler
ENKELTSAGSBEHANDLING
SSP+

VANLØSE
INDSATS UNGEGRUPPER
• Udadreagerende ungegruppe, 14-16 år i
bebyggelsen Grønnevang/Skjulhøj Allé
GENEREL INDSATS
• Undervisning i risikoadfærd for bydelens
7.-9. klasser
• Tidlig indsats og forældreinddragelse,
10-14 år
ENKELTSAGSBEHANDLING
SSP+

VESTERBRO
GENEREL INDSATS
• Kampagne ”Sociale overdrivelser” om
sprog og adfærd for bydelens 4.-9. klasser
i klubregi
• Kriminalitetsforebyggende undervisning
i folkeskolerne, 0.-10. klasse
• Synliggørelse af fritidstilbud i ferieperioder for udsatte unge
ENKELTSAGSBEHANDLING
SSP+

YDRE ØSTERBRO
INDSATS UNGEGRUPPER
• Ungegruppering Kildevælds-kvarteret,
13-16 år
• Ungegruppering Vognmandsmarken,
13-15 år
GENEREL INDSATS
• Kampagne – risikoadfærd, 6., 8., 9. og
10. klasser
ENKELTSAGSBEHANDLING
SSP+

YDRE NØRREBRO
INDSATS UNGEGRUPPER
• Ungegruppering Mjølnerparken, 14-16 år
GENEREL INDSATS
• Infoteam - forældremøder på skoler
målrettet 8.-9. klasse
• Kriminalitetsforebyggende undervisning
i folkeskolerne, 0.-10. klasse
• Kampagne mod hash, 12-18 årige
UNG I JOB
ENKELTSAGSBEHANDLING
SSP+
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Sekretariatet
Stormgade 20, 2. tv.
1555 København V
Tlf. 33 66 15 80
ssp@sof.kk.dk
www.ssp.kk.dk

