Tårnby
Kommune

Indsatsområder
SSP Tårnby samarbejdet har tre
hovedindsatsområder:


Den generelle forebyggende indsats



Den specifikke indsats



Den individorienterede indsats

Den generelle forebyggende indsats
Er rettet mod alle kommunens unge. Indsatsen her
går ud på at forebygge, at kriminalitet i det hele
taget opstår. Eksempler på indsatser kan være
holdningsbearbejdelse, undervisning i kommunens
skoler og ungdomsmiljøer (fritids- og
ungdomsklubber) temamøder for unge og
forældre om alkohol og rusmidler. Desuden kan
der være tale om foldere og plakater i miljøer,
hvor unge færdes.

Den specifikke indsats
Er rettet mod de børn og unge, som har været på
vej ud i kriminalitet og som viser tegn på svigtende
omsorg eller opdragelse. Indsatsen kan være
projekter, konfliktmægling mellem personer eller
grupper med uløste uoverensstemmelser.
Indsatsen kan være rettet mod bestemte grupper
af unge eller imod bestemte geografiske områder.

Den individorienterede indsats
Dette individorienterede niveau er rettet mod
unge, som måske allerede har begået kriminalitet,
færdes i kriminelle miljøer eller unge, der udviser
bekymrende adfærd. Målet kan være at forebygge
fremtidig kriminalitet eller at få en ung til at
udskifte den kriminelle omgangskreds. På dette
niveau vil der ofte være tale om egentlig
behandling. Et eksempel på et individorienteret
indsats er bekymringsamtaler som typisk afholdes
af en medarbejder fra Politiet samt en SSP
medarbejder fra SSP Tårnby.

SSP Tårnby/ungeteamet
Rådgivning og forebyggelse.

KONTAKT
SSP/UNGETEAMET
Mikkel Godman Jensen
Opsøgende medarbejder i
rådgivning og forebyggelse
Email: mgj.bk@taarnby.dk
Mobil: 3076 03 49
Allan Madsen
Opsøgende medarbejder i
rådgivning og forebyggelse
Email: ama.bk@taarnby.dk
Mobil: 30 76 03 31
Erik Mikkelsen
Konsulent i rådgivning og
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truffet af politiet i bekymrende situationer, kan
politiet vælge at indkalde den unge og dennes
familie til en såkaldt præventiv samtale. Dette gøres
med formålet om at ændre adfærden hos den unge,
således at der ikke forekommer kriminelle
handlinger.

Hvad laver SSP?
I Tårnby kommune ligger SSP inde under Rådgivning
og Forebyggelse, og er en del af ungeteamet.

Hvad står SSP for?
SSP Tårnby er et samarbejde mellem skole, sociale
myndigheder og politi, og har til formål at forebygge
kriminalitet blandt børn og unge.
Det første S i SSP står for skole. Skolerne i Tårnby
kommune er en del af SSP samarbejdet i Tårnby
kommune. Hver skole har en SSP lærer, som kan
hjælpe den enkle unge med diverse problematikker
samt at holde møde med de andre aktører i SSP
Tårnby for at sikre en bred forebyggende indsats i
kommunen.
Det andet S i SSP stå for socialforvaltningen. Her i
Tårnby er det ungeteamet der i tæt samarbejde med
familieafdelingen og daginstitutionsafdelingen løfter
den opgave for at opnå en mere effektiv effekt for
de unge i Tårnby.
P’et i SSP står for politi. Der samarbejdes derfor med
politiets forebyggelsesafdeling, da politiet ind
imellem får kendskab til børn og unge, som lever
under bekymrende forhold. For at støtte den unge
bedst muligt, samarbejdes der derfor med politiet.
Det er således ikke SSP’s opgave at medvirke til
efterforskning af straffelovssager men derimod
forebygge, at den unge kommer ud i en kriminel
løbbane. Hvis en ung gentagne gange er blevet

Ungeteamets forebyggende indsats består i råd og
vejledning til børn, unge og deres familier samt
samarbejdspartnere, herunder deltagelse i
forebyggelse møde på skolerne samt dialogmøder
med unge og deres forældre på skolen. Derudover
har ungeteamet mulighed for at afdække forholdene
for barnet/den unge nærmere, hvis det formodes, at
barnet/den unge har et særligt behov for støtte. På
baggrund af informationen kan ungeteamet
iværksætte diverse forebyggende tiltag med
udgangspunkt i den konkrete problemstilling for
barnet/den unge.

faste ugedage på stranden og andre steder, unge
mennesker samler sig.

Hvem er SSP Tårnby
SSP Tårnby bestå af tre medarbejdere fra
ungeteamet og to medarbejder fra politiet samt et
sommerteam, som består af SSP -lærere og
pædagoger fra de forskellige skoler og klubber i
kommunen.
Alle medarbejdere i SSP Tårnby har tavshedspligt. I
praksis betyder det, at du kan henvende dig og
snakke om stort set alle emner, der vedrører dig
selv, dine kammerater, din familie – uden at være
bekymret for at nogen skal ”sladre” " til skole,
forældre eller politi. Selvfølgelig kan problemet være
af en karakter, hvor det er nødvendigt at inddrage
forældre eller andre, men så er det altid i
overensstemmelse med den unge, at den videre
inddragelse sker.

SSP Tårnby kan i samarbejde med kommunens
øvrige ansatte og andre samarbejdspartnere være
idéskabende, rådgivende, koordinerende,
opsøgende og igangsættende.
Samtidig kan SSP Tårnby tage initiativ til samarbejde,
der kan fremme og tilgodese forholdene for børn og
unge. Dette bl.a. ved at sikre en tidlig indsats i det
forebyggende arbejde for de kriminalitets truede
og/eller kriminelle unge.
SSP Tårnby kan derudover igangsætte aktiviteter af
f. eks kriminal- eller misbrugspræventiv art.
SSP Tårnby er opsøgende ved forskellige
arrangementer på året, samt hele sommeren på

SSP Tårnby

