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Side 1

SSP struktur
Rammerne SPP
Den juridiske ramme omkring SSP arbejdet foregår i henhold til Retsplejelovens § 115. I denne bestemmelse gives der hjemmel til, at politi, skole og sociale myndigheder kan udveksle oplysninger på tværs i det
kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er altid saglige og relevante oplysninger, der kan belyse sagen, som
udveksles.
Denne udveksling af oplysninger skaber basis for, at de involverede fagpersoner kan få et dækkende billede
af børnene/de unge og de livsbetingelser, de har.
Udveksling af oplysninger betyder også, at de involverede fagpersoner kan lave en fælles forpligtende
handleplan på såvel det individorienterede niveau som på det generelle niveau.

Målet for SSP samarbejdet
Målet for SSP samarbejdet i Brønderslev Kommune er, at:






Arbejde med en generel forebyggende indsats mod kriminalitet blandt børn og unge
Sikre størst mulig grad af trivsel set i kriminalpræventivt perspektiv
Forhindre, at børn og unge kommer ud i kriminel adfærd eller misbrug af rusmidler
Synliggøre lokale ressourcer og initiativer
Muliggør en samordnet kriminalpræventiv indsats på børne- og ungeområdet

Den forebyggende indsats skal prioriteres højt, og forudsætter en forpligtigende indsats for alle samarbejdspartnere. Aftalen er politisk godkendt.
Politiets øgede prioritering af det forebyggende arbejde lægger op til en prioritering i Brønderslev Kommune.

Lokalråd
3 repræsentanter fra den kommunale ledergruppe: Integration, Ungecenter og Skole., 1 repræsentant fra
Kriminalforsorgen og 2 repræsentanter fra Lokalpoliti Frederikshavn (Vicepolitiinspektør i Frederikshavn er
formand).

Formål



Udmønte Kredsrådets samarbejdsplan (handleplan), som er rammen for samarbejdet mellem Lokalpoliti Frederikshavn og Brønderslev Kommune
SSP fremgår som et fast punkt på dagsordenen

Mål/mandat


Fremadrettet, koordineret og bredspektret kriminalitetsforebyggende indsats, hvor et centralt element i f.h.t. børn/unge er SSP-arbejdet
 Den forebyggende indsats skal strække sig fra vugge til grav, og alle aktører, der har indflydelse på
kriminalitetsudviklingen, skal så vidt muligt inddrages
Med baggrund i ovennævnte drøftes nødvendige tilpasninger og evt. iværksættelse af nye tiltag.
Der holdes 4 årlige møder.
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Styregruppe SSP








Skolechef, formand
Ungechef
Lokalpoliti Frederikshavn repr.
Gymnasium & HF, ledelsesrepræsentant
Formand Øst/Vest, skoleleder/skoledistriktsleder
SSP-koordinator
Ungekonsulent

Det forudsætter, at medlemmerne har ledelseskompetence, overblik over og viden om indsats i egen afdeling. Repræsentanter inviteres ind ad hoc for at videndele.

Formål



Udmønte de beslutninger lokalrådet træffer omkring det generelle og specifikke kriminalpræventive samarbejde
Identificere tendenser og igangsætte forebyggende tiltag med afsæt i kommunens eksisterende politikker på børne- og ungeområdet

Mål/mandat






Koordinere det kriminalpræventive arbejde med udgangspunkt i Lokalrådets Handleplan samt input
fra Øst/Vest
Fremme forståelsen for, og udbygningen af et tværfagligt samarbejde
Informere forvaltningen/politisk valgte om strømninger, initiativer og udviklinger/tendenser i områderne
Udstikke rammerne for arbejdsopgaver i koordinationsudvalgene, SSP-arbejdet på skolerne, herunder sikre, at det tværfaglige arbejde udføres på det generelle, specifikke og individorienteret niveau. Løbende informere Lokalrådet bl.a. ift. Handleplanen
Planlægge èt årligt fællesmøde for netværksgrupper Øst/vest

SSP-styregruppen afholder møde 2-4 gange årligt.

SSP Netværk øst/vest









Politi
Ungekonsulent
SSP fra mellemtrins- og udskolingsskoler, Heldagsskolen, Tolstrup Stenum og Agersted Friskole
SSP-koordinator
Produktionsskolen
Gymnasium
Ad hoc repræsentant PM Boligforening på 1. pkt.
Mødeleder; skoleleder/distriktsleder

Formål
SSP Netværkene arbejder på tværs af skoledistrikter og fagområder alene med fokus at opspore, samarbejde om og handle på større børn og unges mistrivsel og kriminalitet.
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SSP Netværkets medlemmer er bredt repræsenteret af fagpersoner der dagligt arbejder med - og har stort
kendskab til målgruppen, både på den almene og specialiserede område.

Mål/Mandat





Igangsætte konkret kriminalpræventivt arbejde med udgangspunkt i styregruppens årshjul
Indsamle oplysninger om børn og unge, hvis adfærd udvikler sig i uheldig retning i forhold til kriminalitet
Udtænke og gennemføre konkrete handlinger på de indsamlede oplysninger i forhold til kriminalitet
Yde råd og vejledning til børn og unge med tilknytning til eget område/skole i forhold til kriminalitet

Det forudsættes, at udvalgene iagttager den skærpede underretningspligt jf. Servicelovens § 153.
 Der afholdes èt årligt fællesmøde for medlemmerne af de 2 SSP-netværk. Indholdet fastlægges af
SSP-styregruppen
 Der afholdes 4 årlige møder med fælles dagsorden. Denne afstemmes løbende mellem formand
øst/vest og SSP-koordinator

Funktionsbeskrivelser
Ungekonsulent
Ungekonsulentens primære funktion er relateret til det generelt kriminalitetsforebyggende arbejde i en
bred forstand, herunder:
 At agere aktivt i den generelle kriminalitetsforebyggende indsats, der foregår i samspillet mellem
skole, ungdomsuddannelser, politi og UngeCenter
 At yde rådgivning og vejledning til SSP-lærere samt de unge, forældre og andre samarbejdsparter
efter behov
 At afholde bekymringssamtaler med misbrugs- og kriminalitetstruede unge og deres familier i et
samarbejde med skolens SSP-lærer og politiet
 At indgå i individuelle og gruppebaserede indsatser for kriminalitetstruede unge
 At indgå i relevante fora for det kriminalitetsforebyggende arbejde herunder SSP Øst og Vest samt
Samråd
 At køre udviklende forløb for særlige målgrupper, som fx vredeshåndteringsforløb, overlevelsesture
m.m.
Ungekonsulentens målgruppe er børn og unge

SSP lærer







Arbejde med en generel forebyggende indsats mod kriminalitet blandt børn og unge
Sikre størst mulig grad af trivsel – psykisk, socialt og fysisk
Forhindre, at børn og unge kommer ud i kriminel adfærd eller misbrug af rusmidler
Iværksætte informationsdeling
Synliggøre lokale ressourcer og initiativer
Muliggøre en samordnet indsats på børne- og ungeområdet
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Politi












Sikre et godt samarbejde med de kommunale samarbejdspartnere, herunder de sociale myndigheder, skolerne og SSP-organisationen i øvrigt.
Sagsbehandle på straffesager, begået af børn og unge under 18 år, samt sager med et forebyggende aspekt som f.eks. sociale familiesager.
Repræsentere politiet ved SSP, SSP+, PSK, PSP-K og § 115-møder.
Være en del af kredsens ”Radikaliseringsnetværk” under INFO-huset.
Afholde relevante foredrag og undervisning på skoler, asylcentre mv., herunder SIM, færdsel m.v.
Afholde bekymringssamtaler med kriminalitetstruede børn og unge i samarbejde med forældrene,
skolerne, samt de sociale myndigheder.
Samarbejde med skolernes færdselskontaktlærer omkring færdselsundervisning, skolepatruljer
m.v.
Skabe kontakt til og samarbejde med ungdomsuddannelserne i kommunen.
Opsøge og tilse ungdomsklubber, ungefester, parkanlæg m.v. hvor de unge færdes.
Deltage sammen med kommunens forebyggelse-, skole- og socialforvaltning omkring diverse forebyggende lokale og landsdækkende kampagner, herunder egne planlagte færdselsindsatser.
Ad-hoc deltage i lokalrådsmøderne i kommune.

SSP klubleder (Ungdomsskolen)








Klubbernes kontaktperson i SSP
Deltage i forældremøder/arrangementer på skolen, hvis ønsket af skolen
Ansvarlig for klubbens forebyggende SSP arbejde
Løse akut opstået opgaver relateret til børn/unge i tæt samarbejde med SSP lærere, ungekonsulent, politi m.fl.
Forebygge l alkohol, stofmisbrug. kriminalitet. mobning m.m.
Samarbejde med lokale SSP lærere/skoler, politi, Ungekonsulent m.fl.
Deltage i relevante temadage i relation til SSP arbejdet

SSP-koordinator
SSP-Koordinator skal samle trådene på tværs af fagenheder og sikre samspil mellem disse (kit mellem Børn
og Kultur samt Beskæftigelsesområdet).
 Deltage i lokalrådsmøderne (viden om SSP)
 SSP Styregruppe: udarbejde dagsordener og referater og deltage i møderne
 Koordinere årligt fællesmøde for alle kommunens SSP-aktører
 SSP Øst og Vest: deltage i møderne og medvirke i tilrettelæggelse af dagsordener/temaer
 Være opsøgende i samarbejdet med fagområder og samarbejdspartnere. Der vægtes et tæt samarbejde med Ungekonsulenten
 Bindeled til Politiet med fokus på tendenser, som kræver en forebyggende handling.
 Analyse af ungeprofilundersøgelse og fremlægge fokuspunkter i relevante mødefora
 Koordinere SSP-projekter
 Koordinere anvendelse af SSP-midlerne – endelig beslutning træffes af Skolechefen
 Fokus på forebyggelse inden for skole og fritid i hele kommunen
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