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FORORD:
I Norddjurs Kommune har vi en sammenhæn-
gende børnepolitik, en politik for inklusion og 
tidlig indsats, en sundhedspolitik, en kultur- og 
fritidspolitik, en ungdomspolitik, en politik for IT 
og læring, politik for folkeskolens 7-10. årgang, 
samt en sammenhængende indsats over for ung-
domskriminalitet i Norddjurs Kommune. 

Denne forebyggelsesplan er helt i tråd med tankerne 
i disse politikker. F.eks. understreger børnepolitikken 
vigtigheden af, at alle børn og unge i Norddjurs Kom-
mune har en tryg opvækst, der understøtter deres 
trivsel, samt deres personlige, sociale, og faglige 
udvikling. Dette understøttes bl.a. med forebyggelse af 
kriminalitet og misbrug, men også med opbakning fra 
forældrene og solide forældrenetværk. Netop trivsel er 
et nøgleord i denne forebyggelsesplan. 

Vi tror nemlig på, at børn og unge, der trives godt og har 
sunde livs vaner, ikke bliver misbrugere, og heller ikke 

ender i kriminalitet, og derfor vil fokus i det forebyggende 
SSP arbejde være på alt det, der fremmer børns trivsel.

I kommunerne har der i de senere år været stærkt sti-
gende udgifter til de specialiserede opgaver indenfor 
bl.a. børn og unge området. Det har betydet, at der har 
været færre ressourcer til det, vi kalder almenområdet. 
Det er helt afgørende, at vi får vendt denne udvikling. 
En styrkelse af det forebyggende arbejde for bl.a. at 
mindske misbrug og kriminalitet er en af de veje, vi 

skal. Derfor indeholder denne forebyggelsesplan en 
opdatering, med de nyeste initiativer vi gør inden for 
forebyggelse, og den lægger frem for alt vægt på tidlig 
forebyggelse. 

En væsentlig forudsætning for, at kriminalitets- og 
misbrugs forebyggelse skal lykkedes, er at samarbe-
jdet mellem de forskellige aktører fungerer. Derfor er 
SSP samarbejdet i Norddjurs Kommune rigtigt vigtigt, 
og som det også fremgår af planen, bliver det tænkt 
udvidet på flere forskellige fronter til børnenes bedste.

Denne forebyggelsesplan tager sit udgangspunkt i den 
sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 
i Norddjurs Kommune. De vigtigste overskrifter her er:
• SSP samarbejdet
• Indsatsniveauer
• Generel forebyggelse
• Specifik forebyggelse
• Individorienteret forebyggelse
• Viden, evidensbaserede metoder og dokumenta-

tion

Til denne forebyggelsesplan vil der være henvisninger 
til flere bilag. Bl.a. SSP læseplan (http://www.ungnord-
djurs.dk/ssp/ssp-laeseplan/) , SSP Årsrapport (http://
www.ungnorddjurs.dk/ssp/ssp-aarsrapporter/) m.m.



4

SSP SAMARBEJDET:
I Norddjurs Kommune er SSP samarbejdet forankret 
i UngNorddjurs. Det betyder at UngNorddjurs er 
forpligtet til at få det tværfaglige samarbejde til at fun-
gere, sikre alle relevante parter deltager, dygtiggøre sig 
på området og evaluere indsatsen, bl.a. igennem un-
dersøgelser, evalueringer, rapporter og årsberetninger.

Øverste instans indenfor SSP samarbejdet er kredsrådet. 
I kredsrådet i Østjylland sidder de syv borgmestre fra 
kommunerne. Lokalt har vi et SSP lokalråd. Lokalrådet 
er en sammenlægning af politiets lokalråd og Nord-
djurs Kommunes SSP udvalg. Politiet og UngNorddjurs 
deler derfor formandskabet. Herunder er der 3 lokale 
SSP grupper geografisk opdelt og et stort SSP+ forum, 
og til sidst er der mini SSP på hver skole. Det giver 
følgende møder om året:

• X antal møder i kredsrådet
• X antal kredsrådsmøder med hver kommune
• 4 lokalrådsmøder
• 2-3 SSP gruppemøder i hver gruppe
• 2 SSP+ møder
• X antal mini SSP møder på skolerne samt på 

ungdomsuddannelserne (Rammerne aftales 
lokalt) 

• SSP temadage efter behov for alle aktører i 
ovenstående + evt. ungeråd, frivillige og forældre 
afhængig af indhold.

SSP konsulenten i UngNorddjurs deltager i SSP 
Østjyllands samarbejdet (Også kaldet SSP samrådets 
Østjyllands kreds). Dette samarbejde består af en 
repræsentant fra hver af de 7 Østjyske kommuner, samt 
en repræsentant fra Østjyllands politi. Gruppens formål 
er, at varetage SSP samrådets interesser, samt at plan-
lægge 2-3 kompetenceudviklingsarrangementer om 
året for kredsens SSP medarbejdere. SSP konsulenten 
i UngNorddjurs deltager desuden i Det Kriminal-
præventive Råds workshoprække, samt en del øvrige 
interne og eksterne arbejdsgrupper, bl.a. i forhold til 
forebyggelsespakker m.m., og sidder desuden med i 
SSP samrådets bestyrelse.

Det betyder, at der i Norddjurs Kommune er en rød 
tråd igennem hele ”systemet”. Altså fra kredsråd, DKR, 
SSP samrådet, SSP Østjylland og hele vejen igennem 
vores eget system fra lokalråd til mini SSP og helt ud til 
ungdomskonsulenterne, som primært møder de unge 
der er på vej ud i kriminalitet og misbrug.
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INDSATSNIVEAUER:
I SSP samarbejdet har der ofte været fokus på børn fra 
skolealderen og frem til det 18 år. Dette er bl.a. afspejlet 
i, at vi i skolernes SSP læseplan starter ved 0. kl. Det er 
dog efterhånden blevet kendt, at de problematikker 
som unge står i, som regel bunder i deres opvækst, og 
dermed med fordel kunne forebygges inden skoleal-
deren. Vi ser det derfor nødvendigt, at begynde fokus 
på forebyggelse af kriminalitet og misbrug allerede fra 
før barnet bliver født, det første leveår og i dagplejen, 
vuggestuen og børnehaven. Fokus skal naturligvis 
være rettet mod forældrene, deres rolle, deres betydn-
ing for barnets trivsel, deres opdragelsesmuligheder 

m.m. I Norddjurs Kommune er det derfor vigtigt, at vi 
ser nye muligheder.

For at forebyggelse virker er det vigtigt at vi alle sam-
men er klar på at sætte ind i det øjeblik en ekstra indsats 
er nødvendig. Nogen gange vil det ikke være muligt at 
kunne forudse et problem med en ung. I de tilfælde, 
hvor en ung står med et problem, bliver kunsten at 
bremse den unges negative udvikling, og sikre bedst 
mulig trivsel for den unge med de nuværende forudæt-
ninger. De forskellige niveauer hvor forebyggelse er 
relevant er beskrevet i det følgende.

LOKALRÅDET

SSP GRUPPER
3 distrikter

SSP+

MINI SSP
Skoledistrikter

• Skole- og dagtilbudschef

SKOLE- OG DAGTILBUDS-
AFDELINGEN

• Repræsentanter fra skolerne
• 10. kl. centret

• 10. kl. centret

• Repræsentanter fra   
 skolerne, bl.a. leder,   
 SSP medarbejder,   
 AKT medarbejder m.fl.

• Socialchef
• Souschef
• Ungdomsskoleleder
• Ungdomskonsulent /   
 koordinator (sekretær)
• Leder af myndiheds- og   
 visitationsenheden

SOCIALOMRÅDET

• Ungdomskonsulenter /  
 Koordinator
• Sundhedsplejen
• Klubberne
• Repræsentant fra Ungeteam
• Repræsentant fra Børne-  
 familieteam

• Områdeleder - socialområdet
• Ungdomskonsulenter /  
 Koordinator
• Rusmiddelcentret
• UngNorddjurs
• Repr. fra Ungeteam
• Repr. fra Børne- familieteam

• Ungdomskonsulent
• Sundhedsplejen
• Repræsentant fra Børne-  
 familieteam

• Lokalpolitileder
• Leder af lokalpolitiets   
 forebyggelsessektion
• Leder af det   
 kriminalpræventive   
 sekretariat

POLITIET

• Lokalpolitiet

• Lokalpolitiet

• Lokalpolitiet

• Kriminalforsorgen

ØVRIGE

• Ungdommens   
 uddannelsesvejledning

• Ungdommens   
 uddannelsesvejledning
• Kriminalforsorgen
• Jobcentret
• Viden Djurs
• Gymnasiet
• Produktionsskolen
• VUC
• SOSU skolen

• Ungdommens   
 uddannelsesvejledning

SSP ORGANISATION - NORDDJURS KOMMUNE
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GENEREL FOREBYGGELSE:
Her drejer det sig om at lave nogle indsatser, tiltag 
m.m. der generelt forebygger. Dvs. noget der in-
volverer en hel klasse, en hel årgang, alle forældre 
i en børnehave etc. Generel forebyggelse er en 
indsats som er god for alle. F.eks. øges alles trivsel i 
en børnegruppe, dvs. alle profitere af tiltaget, men 
der er nogen som det ikke er nok for, og som har 
brug for en yderligere indsats, og her tænkes den 
specifikke eller individorienteret indsats ind.

Hovedformålet med den generelle forebyggelse er at 
skabe bedst mulige forudsætninger for børns udvikling, 
trivsel og læring. Her sætter Norddjurs Kommune ind 
på følgende områder:

• Forældrenes holdninger, rolle og ansvar fra 
daginstitutionsalderen og frem

• Skolernes SSP læseplan
• Skolernes plan for bekæmpelse af mobning
• Skolernes trivsels- og læringsmiljøer
• Fritidsmuligheder for alle børn
• Information og rådgivning
• Trygt miljø i junior og ungdomsklubber
• Overgangen fra folkeskole til ungdomsuddan-

nelser – samt andre ”overgange”
• Tryghed for unge – også i nattelivet
• Et udviklende ungdomsmiljø

FORÆLDRENES HOLDNINGER, ROLLE OG ANSVAR 
FRA DAGINSTITUTIONSALDEREN OG FREM:

I Norddjurs Kommune har vi fokus på børnene fra fødslen 
af. Vi ønsker, at give alle forældre de bedste muligheder 
for at være en god og kompetent forælder for deres 
børn. Sundhedsplejens møde med de kommende og 
nybagte forældre og den generelle støtte de kan give, 
er første skridt mod et forhåbentlig godt og trygt liv 
for barnet. Fokus er trivsel, relationer, familiedannelse, 
forældreansvar og gode forældrevaner. I kommunen 
tilbydes gravitetsbesøg til alle 1. gangs forældre, hvor 
det netop er forældrenes indre arbejdsmodeller som 
kommer i spil i relation til forældreskab og familiedan-

nelse. Der kunne med fordel tilbydes forældre kurser til 
alle første gangs forældre. F.eks. modellen ”klar til barn”, 
”familie med hjertet” eller PMTO (Parent Management 
Training Oregon – et forældre træningsprogram)

Dette fokus på forældrenes rolle vil fortsætte videre ind 
i daginstitutionerne, hvor der vil blive oplyst generelt 
om forældrerollen, og hvad man som forældre skal 
være opmærksom på, og hvor vigtig et godt familieliv 
er for børnenes trivsel. Dette bl.a. ved at sætte fokus på 
brudte familier, alkohol og sygdom i familien og forskel-
lige opvækstbetingelser som generelle emner på foræl-
dremøder m.m. Samtidig er der fokus på vigtigheden 
af barnets opvækst med både kvindelige og mandlige 
relationer, samt at se på udviklingsmuligheder for et 
barn i en institutionsverden frem for begrænsninger. 
Bl.a. sørge for, at der er mulighed for at kunne udfolde 
sig fysisk, i stedet for forbud mod at være for ”vild”. Det 
er vigtigt, at der er viden om børneseksualitet og det 
naturlige i, at børn undersøger deres egen og andre 
børns krop via f.eks. doktorlege, således at det bliver 
lettere for personale og forældre at skelne mellem hvad 
der er naturligt, og hvad der skal ses som et faresignal i 
forhold til overgreb.

Det er vigtigt at have fokus på det gode forældresamar-
bejde, som en væsentlig del af den kriminalitets- og 
misbrugsforebyggende indsats i Norddjurs Kommune. 
Samtidig vil, et øget forældrefokus på ”den gode op-
dragelse” og det at ”tage ansvar” for vores børn, være 
et vigtigt element i forældrenes forebyggende indsats. 
Der kunne med fordel ses på forældresamarbejdet al-
lerede i børnehaven, og videreføre dette ind i skolen.

FOKUSOMRÅDER KUNNE VÆRE: 
• Det gode forældremøde
• Dialog mellem forældre, og mellem forældre og 

institution/skole
• Tryghed i forældresamarbejdet
• Hvordan bruger vi hinanden og hvornår?
• Hvordan får- og bruger vi ny viden?
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Det er vigtigt, at forældre laver nogle regler og rammer 
for deres børn, men det er også vigtigt at have en di-
alog med andre forældre for at opnå et fælles ”ståsted” 
i forhold de udfordringer der løbende vil komme. Erfar-
inger viser, at forældre der er gode til at samarbejde og 
sætter gode fornuftige regler op for deres børn, også 
har børn i trivsel.

SKOLERNES SSP LÆSEPLAN:
Som bilag til denne forebyggelsesplan er der udarbe-
jdet en SSP læseplan. I læseplanen er der beskrevet 
hvilke emner der arbejdes med på de forskellige al-
derstrin, hvilke materialer der kan benyttes, evt. hvilke 
gæster der kommer udefra, og hvad forældrene skal 
snakke om / høre om på forældremøderne i de enkelte 
årgange.

Der er i SSP læseplanen nogle emner som forældrene vil 
få en kort intro til i Børnehaveklassen, og som løbende 
vil blive berørt de kommende 10 år. Det drejer sig om:

• Familien og forældrenes rolle
• Det gode skoleliv
• Tryghed og trivsel
• Sociale medier
• Alkohol
• Fritidsliv
• Hvem er jeg? - Der er brug for alle
• Social pejling - flertalsmisforståelser - positivitet
• Konflikthåndtering, herunder elevmægling

Se mere her: http://www.ungnorddjurs.dk/ssp/ssp-
laeseplan/ 

SKOLERNES PLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOBNING:
Alle skoler har udarbejdet en plan for bekæmpelse 
af mobning. Denne plan vil styrke mulighederne for 
børns trivsel, ikke kun i skolen, men i deres liv generelt.  
Formålet er at skabe et trygt skolemiljø med respekt for 
forskelligheder.

SKOLERNES TRIVSELS- OG LÆRINGSMILJØER:
Alle skoler i Norddjurs Kommune sikrer, at børnene 
oplever udviklingsorienterede og stimulerende 
læringsmiljøer. Dette gør sig også gældende i dagtilbud 

og klubtilbud. Det vigtigste er, at alle børn oplever at få 
succes. Hvis et barn f.eks. ikke har succes i dansktim-
erne, fordi det er svært for barnet, eller fordi barnet er 
for uroligt, er det vigtigt, at skolen sammen med øvrige 
samarbejdspartnere får givet barnet succes med noget 
andet. Det kunne eksempelvis være i gymnastiktimen, 
på billedskolen, eller i juniorklubben.

Der findes forskellige metoder til at opnå et godt 
trivsels- og læringsmiljø. Bl.a. bruger flere skoler 
”PALS” (Positiv adfærd i læring og samspil), der tager 
udgangspunkt i PMTO. Nogle bruger AKT funktionen 
konsultativt i forhold til lærerne, så der skabes bedst 
mulig inklusion og trivselsfremme i den enkelte klasser. 

Samtidig er der fokus på generelt røgfri skoletid for alle 
børn i Norddjurs Kommune.

FRITIDSMULIGHEDER FOR ALLE BØRN:
I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn og unge er 
fritidsaktive, i det omfang det overhovedet er muligt. 
Der er mange forskellige fritidsmuligheder i Norddjurs 
Kommune, og igennem Fritidspas-ordningen, er det 
lykkedes at få koblet rigtig mange ikke fritidsaktive 
børn og unge sammen med en egnet fritidsaktivitet. 
Det er vigtigt, at vi i Norddjurs Kommune holder fast 
i, at et godt fritidsliv er god forebyggelse. Dette ved 
at sikre, at samarbejdet mellem skolerne, UngNord-
djurs, hvor fritidspas er forankret, og fritidstilbuddene 
opretholdes. Dette kunne bl.a. ske ved, at børnenes 
fritidsvaner tages op på samtlige skole/hjem samtaler. 
Der vil i denne proces også skulle arbejdes for at lave 
foreningsudvikling, der bl.a. har til formål, at få flere 
foreninger til at være gearet til særligt krævende børn, 
uden at det går ud over de øvrige børn.

INFORMATION OG RÅDGIVNING:
Det kan være god generel forebyggelse at både foræl-
dre, børn og professionelle kan få relevant information 
om børn, unge, kriminalitet og misbrug. UngNorddjurs 
har relevant info på deres hjemmeside, hvor der også 
vil være henvisninger, materialer, links m.m. Bl.a. kan en 
folder omkring ”fester for og med unge” skabe gode, 
trygge og lovlige rammer om de fester som forældre 
ønsker at lave for deres børn. Ungdomskonsulenterne 
står også til rådighed for unge der laver projektop-
gaver, samt generel råd og vejledning til alle andre. 
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Socialrådgiverne har en konsulentfunktion ude i skole/
dagtilbuddene, hvor de giver generel råd og vejledning, 
og sundhedsplejen har en åben rådgivningsfunktion 
i forhold til trivsel, hygiejne, kostvejledning m.m. På 
www.sundung.dk er der også relevant viden og infor-
mation om forskellige problematikker og udfordringer. 

TRYGT MILJØ I JUNIOR OG UNGDOMSKLUBBER:
UngNorddjurs er forpligtet til at skabe trygge rammer 
i klubberne. Det skal være alkohol, røg og stoffrit, og 
samtidig rumme mange forskellige typer af børn og 
unge. Der kan holdes alkoholfrie fester, og omdrejn-
ingspunktet er ungedemokrati, medindflydelse og 
autentiske voksne.

Der skal desuden altid arbejdes på at skabe trygge 
rammer for børn. Trygge børn der trives, og gerne i alle 
sammenhænge, får generelt et bedre liv uden kriminal-
itet og misbrug.

OVERGANGEN FRA FOLKESKOLE TIL UNGDOMSUD-
DANNELSER – SAMT ANDRE ”OVERGANGE”:

Når børn har færdedes i trygge rammer i 10 år, kan 
det ind imellem være svært for nogen, at komme 
igennem et stort skift i deres liv, som det at starte 
på en ungdomsuddannelse kan være. Disse unges 
utryghed kan medføre, at de søger de forkerte venner, 
bliver ensomme, bliver angste m.m., og dermed får en 
dårligere skolegang end tilfældet ville være, hvis de var 
100 % trygge det nye sted. Det er et område vi i SSP 
samarbejdet har megen fokus på, og der vil også være 
fokus på overgangen fra børnehave til skole, og for en 
del børns vedkommende også fra 6. klasse til 7. klasse 
i forbindelse med et skift til en overbygningsskole. 
SSP+ samarbejdet har også fokus på, at støtte disse 
overgange, og erfaringer fra bl.a. 10. klasse center 
Djursland med overgangssamtaler i 9. klasse kunne 
være brugbare for andre. 
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For at gøre de unge mere trygge i denne overgang, og 
for at støtte de ikke uddannelsesparate noget mere, 
har Kommunen et særligt tilbud til de ikke uddan-
nelsesprate, hvor de kan få løftet deres faglige niveau. 
Samtidig vil der være fokus på UU´s uddannelsesplaner, 
og fokus på mulighed for en mentor til de unge ved 
skoleskift. Desuden har SSP samarbejdet fokus på for-
skellige relevante temaer på UngNorddjurs´ 9 klasses 
dag, der afholdes i august/september hvert år, og i 
ungdomskonsulenternes samarbejde med ungdom-
suddannelserne er der fokus på en god start.

I SSP samarbejdet er der desuden fokus på, at alle ”livs 
overgange” kan skabe udfordringer for den enkelte.

TRYGHED FOR UNGE – OGSÅ I NATTELIVET:
Vi vil gerne fremadrettet have fokus på de unges evne 
til konflikthåndtering, også i nattelivet, da det vil bev-
irke klart færre voldssager, eller voldsrelateret sager. En 
start med fokus på konflikthåndtering, elevmægling, 
vredeshåndtering, ART forløb (Agression Replacement 
Training)1 m.m. i grundskolen, kunne være med til, at 
Norddjurs Kommunes unge på et tidligere tidspunkt i 
1  ART er et manualbaseret program, der har til formål at mindske aggres-
siv adfærd samt skabe en højere grad af empati, bedre selvværd blandt 
børn og unge, der er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige pro-
blemer

konflikten ønsker den løst, end tilfældet er nu, og sam-
tidig nemmere håndtere deres vrede og frustrationer.
Vi har ønsket at unge mellem 16-18 år ikke kan færdes 
frit i nattelivet i Norddjurs Kommune. Der er nu kom-
met nogle begrænsninger i deres tilstedeværelse på 
diskotekerne, som i stedet vil gøre de unges fester til 
et ansvar for enten forældrene eller skolen. Dette vil 
helt sikkert skabe mere tryghed for de unge. Generelt 
er unge dog meget trygge i nattelivet, og de vil også 
opleve både natteravne og ungdomskonsulenter 
være tilstede i bybilledet og til arrangementer. Politiet 
har også stort fokus på, at udskænkningsregler bliver 
overholdt på restaurationerne.

ET UDVIKLENDE UNGDOMSMILJØ:
God generel forebyggelse er også, at det er attraktivt 
at være ung i Norddjurs Kommune. Dette ved at have 
indflydelse på fritidstilbud og kulturelle muligheder 
for unge igennem demokrati og medinddragelse. 
Aktørerne, ungdomsrådet i Norddjurs Kommune, har 
her en vigtig rolle. De skal sammen med de øvrige 
aktører sikre, at mange ressourcestærke unge bliver i 
Norddjurs Kommune, vender tilbage igen efter endt 
uddannelse eller når de skal etablere sig. 
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SPECIFIK FOREBYGGELSE:
Her er der tale om en målrettet indsats over for 
børn og unge, der er i risiko for på sigt at begå 
kriminalitet eller få et misbrug. Som udgangspunkt 
er der fokus på børn, der er i en sårbar eller udsat 
position.

Hovedformålet med den specifikke forebyggelse er, at 
sikre at børn og unge der udviser tegn på mistrivsel og 
risikoadfærd, bliver opsporet tidligt. Her sætter Nord-
djurs Kommune ind på følgende områder:

• Fagpersoner har nødvendig viden om tegn på 
trivsel, mistrivsel, samt risikoadfærd og risikofak-
torer

• Helhedsorienteret og sammenhængende indsats
• Støtte til forældre
• Tryghed for børn i brudte familier
• Hjælpe og støtte til et aktivt fritidsliv
• Fastholdelse i uddannelse
• Fokus på skolefravær
• Opsporingsværktøj til +18 årige

FAGPERSONER HAR NØDVENDIG VIDEN OM TRIVSEL, 
MISTRIVSEL, SAMT RISIKOADFÆRD OG RISIKOFAK-
TORER:
I SSP samarbejdet er der altid fokus på, at have den 
nyeste og bedste viden om emnet. Dette bør ske igen-
nem opkvalificering og efteruddannelse. Der afholdes 
jævnligt temadage for alle, der arbejder med SSP og 
forebyggelse. Her vil der altid være fokus på risikoad-
færd og risikofaktorer. I SSP samarbejdet bliver der lagt 
vægt på, at alle ved hvornår, hvordan og til hvem der 
skal laves en underretning i forhold til bl.a. overgreb-
spakken og i forhold til børn og unges bekymrende 
adfærdsændringer. Ved bekymring med et barn eller 
ung, eller grupperinger kan dette tages op på mini SSP 
møderne, og er det mere akut, kan ungdomskonsu-
lenten altid kontaktes, som vil give sparring på, hvad 
næste skridt er. Fokus er, at få opsporet de udsatte børn 
så tidligt som muligt. 

HELHEDSORIENTERET OG SAMMENHÆNGENDE 
INDSATS:

Som en del af den helhedsorienteret og sammenhæn-
gende indsats, vil alle relevante parter blive inddraget 
i løsningen af problemstillingen. Personen som har 
”tovholderfunktionen” på sagen, det kunne være ung-
domskonsulenten, får koordineret indsatsen, så alle ar-
bejder mod samme mål. I øjeblikket er der flere forskel-
lige tværfaglige mødefora, bl.a. handleplans forum på 
skolerne, mini SSP møder m.fl., hvor der er fokus på at 
få inddraget alle relevante parter i en sag. Fremadrettet 
vil det være vigtig, at sikre helheden i disse møder og 
samtidig sikre Ad hoc løsningers synlighed på tværs af 
sektorer, og opnå helhed i samarbejdet ved at inddrage 
bl.a. jobcentret, foreningsliv, erhvervsliv m.fl., hvor det 
er relevant.

Erfaringer fra andre steder af landet, bl.a. Vejle, viser, 
at et fælles sprog blandt alle i SSP samarbejdet, samt 
endnu mere fokus på det tætte samarbejde, også har 
en vigtig funktion i opgaveløsningen.

STØTTE TIL FORÆLDRE:
Fokus er at gøre forældrene til de bedst mulige rol-
lemodeller for deres børn. Dette gøres ved at råde og 
vejlede forældrene i udsatte positioner. Der er flere 
muligheder. Bl.a. familiehusets anonyme rådgivning, 
sundhedsplejens åbne rådgivning, en samtale eller 
hjemme besøg af sundhedsplejersken, en samtale med 
en socialrådgiver, bl.a. ude på skolerne, en samtale 
med en ungdomskonsulent, eller benytte øvrige online 
rådgivningssteder, hjemmesider, chatsider m.m.

Der arbejdes stort set altid på at inddrage forældrene 
i løsningen af de begyndende problemer, der kunne 
opstå med et barn eller ung. Hvis et barn eksempelvis 
er begyndt at udvise uheldig adfærd i skolen, er det 
vigtigt hurtigt at få snakket med forældrene og finde 
ud af en mulig fælles løsning på problemet. Der vil 
også være mulighed for at komme i en familieklasse, 
og fremadrettet kunne familiekurser, bl.a. efter PMTO 
modellen blive en mulighed.
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TRYGHED FOR BØRN I BRUDTE FAMILIER:
En del børn oplever at deres forældre går fra hinanden 
og enkelte at enten far eller mor dør. Det er vigtigt at 
have fokus på, hvordan der skabes bedst mulig trivsel 
for børn i denne situation. Forældrene skal rådes og ve-
jledes i hvad skilsmissen gør ved barnet, hvordan bar-
net bedst kommer igennem det, hvordan forældrenes 
samarbejde har betydning for barnets trivsel samt at 
få forældrene til at sætte sig ind i barnets situation. 
Det kunne være en fordel hvis alle skilsmisseforældre 
kunne få råd og vejledning på et tidligt tidspunkt, 
gerne før beslutningen, så de dermed gør det bedst 
mulige for barnet. Der kunne også med fordel tilbydes 
skilsmissegrupper for børnene, med delvis inddragelse 
af forældrene f.eks. i form af aftenarrangementer med 
relevante tema drøftelser. Der er også mulighed for 
åben retshjælp for de implicerede forældre.

Børn der mister bliver tilbudt samtaler med krisep-
sykolog, og har mulighed for efterfølgende at delt-
age i sorggruppe i UngNorddjurs. Erfaringer viser, at 
børn der har mistet tidligt, ofte klarer sig fint ind til 
teenageårene, hvor der kan opstå forskellige proble-
mer, bl.a. selvværd, identitets og adfærdsproblemer. 
De voksne der er tæt på disse børn, skal være særlig 
opmærksom når denne periode nærmer sig, og støtte 
barnet endnu mere i denne periode.

HJÆLPE OG STØTTE TIL ET AKTIVT FRITIDSLIV:
Der er i SSP samarbejdet hele tiden fokus på, om alle 
børn har en sund og aktiv fritid. Fritidspas ordningen 
støtter op om dem, der ikke selv kommer i gang med 
noget, eller der hvor forældrene enten ikke har råd eller 
ressourcer til at støtte børnene. Fokus er at skabe posi-
tive relationer, og samtidig få de lidt mere udsatte børn 
og unge til at ”pejle” sig mod omverdenen, og se sig 
selv som en del af et positivt fællesskab. I forhold til at 

forebygge radikalisering og ekstremisme, er det særligt 
vigtigt at få opbygget disse positive fællesskaber.

FASTHOLDELSE I UDDANNELSE:
Et af de vigtigste forebyggende redskaber er at 
fastholde børn og unge i skole, job eller uddannelse. 
I overgangen fra folkeskolen og videre har det stor 
betydning for især de udsatte børns trivsel om de 
kommer godt videre. Brobygning, besøg på uddan-
nelsesstederne, samtaler m.m. er rigtig gode tiltag, 
der understøtter fastholdelse. Samtidig er det vigtigt 
at støttepersonerne, mentorerne, vejlederne m.fl. på 
ungdomsuddannelserne, har fokus på de udsatte 
børn og støtter dem på bedst mulig vis. Bl.a. vil SSP+ 
samarbejdet have fokus på disse overgange fremover. 
Det kan dog være nødvendigt at vide, hvis et barn har 
en psykisk diagnose, for at kunne støtte i uddannelse. 
Ungdomskonsulenterne i UngNorddjurs har også 
fokus på fastholdelse i uddannelse blandt de unge op 
til 25 år, som de snakker med. Dette igennem et tæt 
samarbejde med uddannelsesstederne. 
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FOKUS PÅ SKOLEFRAVÆR:
SSP har stort fokus på skolefravær. Det er ofte her vi 
først får en fornemmelse af, at noget er på vej til at 
gå galt. Ungdomskonsulenterne modtager 4-5 gange 
om året skolernes fraværslister. De gennemgås med 
skolerne, og man bliver her enige om, hvem der gør 
hvad med de børn med for højt bekymrende fravær. 
Ofte virker det godt at ungdomskonsulenten kontakter 
familien i stedet for skolen, da problemet måske ikke 
er skolerelateret, og dermed ikke noget forældrene i 
første omgang havde tænkt skolen kunne tage sig af. 
Andre gange er det fint, at skolen tager sig af dem, 
hvilket de gør med alle børn som begynder at have for 
højt fravær.

OPSPORINGSVÆRKTØJ TIL +18 ÅRIGE:
SSP vil gerne arbejde forebyggende, og have fokus på 
tidlig indsats m.m., men alligevel dukker der en gang 
imellem helt ”nye” 18-25 årige kriminelle op - Unge 
som det ikke nødvendigvis har været muligt at opspore 
i barndommen. Disse unge har dog ofte efter det 18 
år udvist en hvis form for bekymrende adfærd før den 
kriminelle handling. SSP samarbejdet forsøger, at op-
spore disse unge før de bliver kriminelle. Ungdomsud-
dannelserne og ungdomskonsulenterne tager kontakt 
til frafaldstruede unge, får afklaret deres situation og 
støttet dem videre i forløbet. Desuden giver politiet 
bekymringer videre ang. unge 18-25 årige lovover-
trædere til ungdomskonsulenterne, der efterfølgende 
tager kontakt til de unge.

INDIVIDORIENTERET 
FOREBYGGELSE:

Her er indsatsen rettet mod de børn og unge, som 
allerede har begået kriminalitet, eller er truet i en 
sådan grad, at der allerede er lavet foranstaltninger 
fra kommunens side.

Hovedformålet er at forebygge, at den unge begår 
ny kriminalitet, kommer ud af sit misbrug eller får 
forbedret den akutte situation barnet eller den unge 
er kommet i. Her sætter vi Norddjurs Kommune ind på 
følgende områder:

• Sanktioner kombineres med pædagogisk indsats
• Afhøringer og retsmøder med unge under 18 år.
• Forebyggende hjemmebesøg
• Samarbejde med kriminalforsorgen
• Rusmiddelbehandling
• Ungesamråd
• Øvrige foranstaltninger
• Øvrige fokusområder

SANKTIONER KOMBINERES MED PÆDAGOGISK 
INDSATS:

I Norddjurs Kommune vil der altid være fokus på den 
pædagogiske indsats, når der gives en sanktion til et 
barn eller ung.

AFHØRINGER OG RETSMØDER MED UNGE UNDER 18 ÅR:
Ungdomskonsulenterne deltager i alle afhøringer og 
retsmøder med unge under 18 år.  I særlige tilfælde er 
en ung blevet sigtet af politiet, uden en ungdomskon-
sulent er blevet kontaktet. I disse tilfælde vil sagen stå 
på SSP listerne, som ungdomskonsulenterne ser hver 
mandag, og vil herefter agere i sagen.

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG:
Ungdomskonsulenten og den unges sagsbehandler 
tager på hjemmebesøg ved alle børn og unge, der har 
begået kriminalitet. 



13

SAMARBEJDE MED KRIMINALFORSORGEN:
Der er samarbejde med kriminalforsorgen i forbindelse 
med lokalrådet, SSP+ samt i enkelt sager, hvor relevante 
parter snakker sammen om konkrete unge.

RUSMIDDELBEHANDLING:
Rusmiddelcentret i Norddjurs Kommune varetager rus-
middelbehandlingen af alle. Ungdomskonsulenterne i 
UngNorddjurs har en særlig afklarende funktion for de 
unge under 18 år inden de visiteres videre til behan-
dling. Der er et tæt samarbejde mellem UngNorddjurs 
og rusmiddelcentret.

UNGESAMRÅD:
Samrådet er et tværsektorielt og tværfagligt samar-
bejde, der afgiver koordineret indstilling til retten og 
anklagemyndigheden om indsatsen i forhold til unge 
15 -17 årige, der er sigtet for alvorlig kriminalitet.

Inddragelse sker når vi i Norddjurs Kommune har en 
ung, der står til ubetinget straf eller ungdomssanktion.

ØVRIGE FORANSTALTNINGER:
Norddjurs Kommune har mulighed for at lave forskel-

lige foranstaltninger for børn, der på den ene eller an-
den måde er så truet, at en ekstra indsats er påkrævet. 
Det kunne være:

• Social pædagogisk friplads
• Efterskole ophold
• Familiehuset
• Aflastning
• Støtte/kontaktperson
• Anbringelse 

ØVRIGE FOKUSOMRÅDER:
Af andre fokusområder der vil have en forbedrende 
virkning på udsatte børn og unge er bl.a.:

• Frontmedarbejdere i Ungeteam – hurtig indsats
• Fokus på Unge i centrum – holde de unge inden 

for normalsystemet
• Tilbud til overvægtige
• Forældreevne undersøgelse
• Psykologisk udredning
• Motivere de svage unge til at modtage støtte
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VIDEN, EVIDENSBASEREDE 
METODER OG DOKUMENTATION:

I SSP samarbejdet er fokus på at opsøge ny viden, 
bruge det allerede dokumenteret, bl.a. social 
pejling, og samtidig lave nye prøvehandlinger, når 
der kræves en ny type indsats. Vi sidder bl.a. med 
i SSP samrådet, SSP Østjylland og deltager i DKR´s 
kursusrække i forhold til forebyggelse af ungdom-
skriminalitet. Det er SSP konsulenten, der sidder 
med alle tre steder. Her bliver der mulighed for at få 
evalueret de indsatser vi laver, og samtidig sidder 
vi tæt på de erfaringer andre kommuner har gjort 
sig.

Vi ønsker i SSP samarbejdet, at opsøge så meget doku-
mentation som muligt på, at det vi gør, eller gerne vil 

gøre, har en positiv effekt. Vi håber, at der i fremtiden 
bliver lavet flere beregninger og analyser, som under-
støtter den positive effekt af de indsatser vi gør, bl.a. 
som det er sket i CEBR´s samfundsøkonomiske cost-
benefit-analyse af kriminalpræventive indsatser. Her er 
der lavet en beregning, som viser, at den temadag vi 
laver i 5-6 klasse i Social pejling (I analysen kaldet ”alle 
de andre gør det”), koster i snit 153 kr. pr. individ, mens 
den samlede samfundsgevinst er 3000 kr. pr. individ. 
Dette er altså en rigtig god investering.

I det forebyggende arbejde i Norddjurs Kommune vil 
vi tage udgangspunkt i flere forskellige rapporter, kort-
lægninger m.m. Det er bl.a.:

SFI: Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge – København 2011
KL: Invester før det sker – social politisk udspil, maj 2013
DKR: Mentor og fritidsindsatser – en guide til den gode indsats, oktober 2012
Servicestyrelsen: 10 gode råd – Udsatte børn og unges fritidsliv
Servicestyrelsen: Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge, april 2012
DKR: Lovlydig ungdom, Flemming Balvig, marts 2011
Socialstyrelsen: Ressource og risiko
KL: Det gode børneliv, København, 2012
SSP Østjylland: Den lille bog om Elevmægling, Århus, september 2012
KORA: Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats overfor stofmisbrug, juni 2013
Kræftens bekæmpelse: Unges alkoholvaner i Danmark, 2014
Center for rusmiddelforskning: UngMap – den nationale stikprøveundersøgelse, 2014
DKR: På kanten af skolen, København 2015
Statens institut for folkesundhed:  Skolebørns undersøgelse 2014, København 2015
Sundhedsstyrelsen: Narkosituationen i Danmark 2015, København 2015
KL: De udsatte børn, 2015
Sundhedsstyrelsen: Alkoholstatistik 2015, januar 2015
SFI: På vej mod ungdomskriminalitet, København 2016

SSP samarbejdet udarbejder hvert år i januar/feb-
ruar en SSP årsrapport, som er en evaluering af SSP 
indsatsen i det forgangne år, en evaluering af SSP 

forebyggelsesplanen, samt diverse kriminalitetsstatis-
tikker. Desuden er der lokale trivselstal i den årlige 
ungeprofilundersøgelse.
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