Unge i det offentlige rum
Forældreguide

Forældres håndtering af unges samvær i det offentlige rum, herunder på
grønne områder, i institutioner, på
legepladser m.m.

Vi har en fælles udfordring
Større børn og unge samles ofte på institutioner eller skolers legepladser, i parker mv. for at dyrke deres fællesskab. I nogle tilfælde har
de unges samvær medført affald, rod og hærværk på det sted, hvor
de mødes. Det kan skabe utryghed blandt børn, unge, andre forældre, medarbejdere og naboer.
Så hvad gør vi og hvordan håndterer vi situationen sammen med
Jer forældre?

Forebyggelse
SSP samarbejdet:
Ønsker at alle borgere har en god oplevelse når de opholder sig i det
offentlige rum, og derfor er der tæt kontakt imellem de forskellige aktører i SSP samarbejdet. Ungdomskonsulenterne fra UngNorddjurs
står altid til rådighed med råd og vejledning til både børn, unge og forældre, og samtidig vil de være synlige i det offentlige rum efter behov.
De har også dialog med alle skoler og institutioner, samt øvrige der
har steder hvor børn og unge kan lide at opholde sig.
Norddjurs kommune:

Sørger bl.a. for brænde ved bålstederne

Tømmer skralde spande

Følger op på henvendelser vedr. fejl og mangler på bænke m.m.

Inddrager det øvrige SSP samarbejde ved konkrete sager

Ønsker henvendelser ved større planlagte samlinger. Bl.a. sidste
skoledag. Se bagside for mail.

Tager imod ønsker om nye mødesteder

Jeres rolle som forældre?
Østjyllands politi, Norddjurs kommune og SSP samarbejdet i Norddjurs opfordrer Jer forældre til unge i 12-25 års alderen om at være
opmærksom på om jeres barn har en acceptabel adfærd i det offentlige rum.

Især når de unge er under 18 år, er det Jer som forældre der har ansvaret. Gode råd er:

Overvej om Jeres barn og deres venner kan være hos jer, eller en
anden forælder i stedet for at være ude i det offentlige rum?

Hvis Jeres barn er ude, så vær sikker på hvor det er, og hvad planen er for samværet med de øvrige unge.

Fortæl jeres barn, at andre mennesker kan blive utrygge af larmende grupper af unge, så det skal de begrænse.

Sørg for at dit barn overholder de gængse ordensregler om støj,
affald m.m. Og begræns brugen af alkohol m.m.

Have styr på hvem der er ”værten” for sammenkomsten, da den
der har planlagt arrangementet har ansvaret.

Snak med de øvrige forældre om hvordan I kan støtte de unge i
god adfærd i det offentlige rum.

Kontakt SSP samarbejdet, hvis I oplever uhensigtsmæssig adfærd
blandt unge i det offentlige rum.
Østjyllands politi:

Patruljerer i relevante områder - går i dialog med de unge

Tager sig af anmeldelser om støj, hærværk m.m.

Inddrager det øvrige SSP samarbejde ved konkrete sager
Østjyllands politi kontaktes på tlf. 87311448 el. 114

SSP samarbejde:
I SSP samarbejdet vil der blive taget hånd om henvendelserne. Bl.a.
vil vi forsøge at komme i kontakt med de unge og evt. deres
forældre for at hjælpe hinanden med en bedre løsning.
SSP samarbejdet koordineres af SSP konsulenten fra UngNorddjurs
og inddrager kommunen, skolerne, politiet m.fl.

Spørgsmål , Råd og vejledning
kan ske ved henvendelse til:
SSP Konsulent og koordinator:
Keld Kristensen
Tlf. 20252838
Mail: kk@ungnorddjurs.dk
Østjyllands politi:
Mail: kso001@politi.dk
Norddjurs kommune:
Mail: henrf@norddjurs.dk
https://www.norddjurs.dk/borger/trafik-og-veje/indberet-fejl-borger-tip
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