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FORORD:
I 2016 har vi i SSP samarbejdet haft stort fokus på 
den gode forebyggelse på alle niveauer. Der har 
været igangsat indsatser helt ned på 0. klasses 
niveau i forhold til forældrene, og samtidig har vi 
øget indsatsen over for de 18-25 årige, og dette vil 
også have fokus fremadrettet.

Vi har i foråret 2015 fået godkendt SSP forebyggelse-
splanen og SSP læseplanen. Denne årsrapport for 
SSP arbejdet i 2016, som du sidder med nu, vil tage 
udgangspunkt i de samme overordnede indsatser, 
som der er nævnt i forebyggelsesplanen og samtidig 
trække paralleller til tidligere års SSP årsrapporter. Her 
i starten af 2017 er SSP forebyggelsesplanen og SSP 
læseplanen ved at blive revideret, og vil blive politisk 
behandlet senere på året. SSP årsrapporten til næste år 
vil tage udgangspunkt i de reviderede planer.

Årsrapporten for SSP samarbejdet i Norddjurs Kom-
mune i 2016, viser, at der stadig er områder, hvor der 
med fordel kan gøres en ekstra indsats. Det viser sig 
blandt andet ved, at der stadig er børn og unge, der 
ikke trives i skolen, og når vi tænker på, hvor vigtig 
skolen er som forebyggelsesarena, ser vi frem til, om 
en skærpelse på arbejdet med SSP læseplanen kunne 
være en hjælpende hånd her. Et andet område, hvor en 
ekstra indsats også vil være påkrævet, er blandt unge 
over 18 år, hvor stadig for mange eksperimenterer 
med euforiserende stoffer, og dermed vil være i risiko 
for frafald på deres uddannelse eller job, eller få andre 
trivselsmæssige problemer. Forældreholdninger, og i 
det hele taget arbejdet med, at klæde forældre på til 
fremtidens udfordringer, er et område vi også bør have 
stort fokus på. 

Rapporten viser også, at den tværfaglige indsats er 
vigtig for god forebyggelse, hvilket er noget vi i SSP 
samarbejdet hele tiden skal bevare fokus på. Samtidig 
skal fagpersonerne hele tiden dygtiggøre sig med ny 
viden og tænke i nye baner. Blandt andet bliver det 
interessant at se på, om indsatsen fra børnehaveklasse 
i forhold til forældrene bliver taget endnu bedre imod, 
og om flere skoleindsatser som MILIFE1, konflikthånd-
tering og social pejling kan udvikles yderligere.

Ungdomskriminaliteten i Danmark er historisk lav, og 
også i Norddjurs kommune kan vi se samme tendens. 
Vores tal viser samme lave niveau som sidste år, og det 
er naturligvis glædeligt. Vi skal dog hele tiden være klar 
på, at nye tendenser kan vise sig, og at nye udfordringer 
kan stå i vejen for børn og unges trivsel. Dette bl.a. i 
forhold til børn og unges brug af sociale medier, som 
er en af vores store udfordringer.

Vi ser frem til et 2017, hvor der kommer endnu mere 
sammenhæng i den forebyggende og tidlige indsats på 
alle niveauer, og hvor især det tværfaglige samarbejde 
kan være med til at få løftet de opgaver og udfordringer 
vi støder på undervejs. 

Med venlig hilsen

Formand for SSP samarbejdet i Norddjurs Kommune
Leder af UngNorddjurs
Henrik Larsen

1MILIFE konceptet er en uddannelse til unge i 30 definerede personlige og sociale kompetencer.
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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

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 
fungere, sikre alle relevante parter deltager, dygtig-
gøre sig på området og evaluere indsatsen, bl.a. 
igennem undersøgelser, 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.
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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 planlægge 2-3 kompetenceudviklingsarrange-
menter om året for kredsens SSP medarbejdere. SSP 
konsulenten i UngNorddjurs deltager desuden i Det 
Kriminalpræventive Råds workshoprække, samt en 
del øvrige interne og eksterne arbejdsgrupper, bl.a. i 
forhold til forebyggelsespakker m.m., og sidder des-
uden 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.

LOKALRÅDET HAR I 2016 HAFT FØLGENDE PUNKTER 
PÅ HANDLEPLANEN:

• Personfarlig kriminalitet
• Indbrud i privat beboelse, sommerhuse og 

erhvervsejendomme
• Organiseret kriminalitet (Bander og utilpassede 

unge)
• Færdsel, herunder knallertkørsel til ulempe
• Hærværk
• Ekstraordinært forebyggende arbejde
• Projekt 360 grader – helhedsorienteret indsats 

mod de socialt og kriminalitetsmæssige mest 
belastede familier.

• Vold og vold i familie- og parforhold
• Tryghed i nattelivet, vold i det offentlige rum
• Konflikt-/elevmægling
• SMS hjemkaldelse (etablering af en SMS gruppe 

mellem tilmeldte forældre og politiet)
• Projekt god løsladelse

Desuden har der været diskuteret en del andre emner 
blandt andet ungeprofilundersøgelse, social norms 
marketing, forebyggelsespakker, alkohol bevillinger 
(16+ fester), radikalisering og ekstremisme, rocker- 
bandekriminalitet, forebyggelse af ungdomskriminal-

itet, ID Kort, misbrug, forebyggelsesplan, læseplan, 
SSP strukturen, hash, sociale medier, social søg og 
underretninger samt politiets ressourcer set i lyset 
af de internationale og nationale udfordringer med 
terror og flygtninge, samt en omstrukturering ved 
Østjyllands politi.

SSP UDVALGENE HAR PRIMÆRT HAFT FOKUS PÅ FØL-
GENDE EMNER I 2016:

• Brudte familier
• Skolefravær, skolevægring og årsager hertil
• Mobning
• Sprog og adfærd
• Socialrådgiverne på skolerne
• Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse
• Net-etik, sager med billeder, videofilmning m.m.
• Hash
• Angst
• Hærværk
• Børn med ”ondt i livet”, bl.a. Cutting
• Fritidsliv
• Radikalisering
• Opsøgende arbejde – unge og fester

Der har, som det ses, været vendt mange forskellige 
emner på SSP møderne. Det der har fyldt mest er 
fraværsproblematikkerne og skilsmissebørnene. Fokus 
er naturligvis på at forebygge kriminalitet og misbrug, 
men det bliver hurtigt årsager til generel dårlig trivsel, 
der bliver omdrejningspunktet for møderne, hvilket 
giver god mening, da disse ”tegn” og ”signaler” øger 
risikoen, for på sigt at blive kriminel.

Konklusionen på SSP indsatsen på gruppeniveau er, 
at der stadig er rigtig mange børn og unge der trives 
rigtig fint, mens den lille gruppe af meget svage børn 
og unge sandsynligvis trives endnu dårligere end 
tidligere. Den svage gruppe skal der naturligvis arbej-
des meget med, men det er også vigtigt at arbejde 
med tidlig forebyggelse, for på den måde at løfte alle, 
også de svageste og dem ”på vippen”. Dette gøres bl.a. 
ved skoleindsatser, fokus på et godt fritidsliv for alle og 
alle forældre på banen som gode opdragere.
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INDSATSER:
I SSP samarbejdet har der ofte været fokus på børn 
fra skolealderen og frem til det 18 år. Dette er blandt 
andet afspejlet i, at 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 fore-
bygges inden skolealderen. Fokus skal naturligvis 
være rettet mod forældrene omkring deres rolle, 
deres betydning for barnets trivsel, deres op-
dragelsesmuligheder med mere. Omvendt set skal 
vi også have øje for de udfordringer, som de 18-25 
årige har, da man ikke pr. automatik er voksen når 
man runder det 18 år. I Norddjurs Kommune er det 
derfor vigtigt, at der er fokus på nye muligheder for 
unge i alle aldre. 

For at forebyggelse virker, er det vigtigt, at alle er klar på 
at sætte ind, i det øjeblik en ekstra indsats er nødvendig. 
Nogle gange vil det ikke være muligt at kunne forudse 
et problem med en ung, og i de tilfælde bliver kunsten 
at bremse den unges negative udvikling, og sikre bedst 
mulig trivsel for den unge med de nuværende forud-
sætninger. I Norddjurs Kommune arbejdes der med 3 
forebyggelsesniveauer:

1. Generel forebyggelse (Grøn trivsel).
2. Specifik forebyggelse (Gul trivsel).
3. Individorienteret forebyggelse (Rød trivsel).

I det følgende er de enkelte indsatser uddybet med de 
tiltag, der har været lavet i 2016.
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GENEREL FOREBYGGELSE:
Her drejer det sig om at lave nogle indsatser og tiltag 
med noget, der generelt forebygger. Det vil sige, 
at det involverer en hel klasse, en hel årgang, alle 
forældre i en børnehave etc. Generel forebyggelse 
er en indsats som er god for alle. For eksempel øges 
alles trivsel i en børnegruppe, da alle profiterer af 
tiltaget, men der kan være nogen som det ikke er 
nok for, og som har brug for en yderligere indsats. 
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 sættes der i 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 læringsmiljøer.
• Fritidsmuligheder for alle børn.
• Information og rådgivning.
• Trygt miljø i junior og ungdomsklubber.
• Overgangen fra folkeskole til ungdomsuddan-

nelser.
• Skabe tryghed – også for de unge i nattelivet.
• Et udviklende ungdomsmiljø.

FORÆLDRENES HOLDNINGER, ROLLE OG ANSVAR 
FRA DAGINSTITUTIONSALDEREN OG FREM:

I SSP forebyggelsesplanen er der stort fokus på foræl-
drenes rolle fra skolestart og frem. Dette skulle gerne 
være starten på et øget fokus på området, og på kort sigt 
udvides til indsatser allerede i daginstitution. Samtidig 
er det vigtigt, at gøre forældre opmærksomme på, at 
forældrerollen ikke nødvendigvis ophører når de unge 
er 15-16 år. Unge har stadig brug for regler, rammer og 
gode råd, selvom de umiddelbart virker modne. Vi vil i 
SSP samarbejdet gerne arbejde på, at kunne råde og 
vejlede forældre til de ældre unge endnu mere, end vi 
gør i dag. Måske forældre arrangementer på ungdom-
suddannelserne m.m.

I forbindelse med social pejling i 6. klasse er der hele 
tiden fokus på forældrenes rolle. UngNorddjurs er i 
skoleåret 2016/17 ved at gennemføre et social pejlings-
forløb i alle 6. klasserne i kommunen.

I 7. årgang er der også fokus på forældrenes rolle, men 
mere primært i forhold til alkohol, fester, risikovillighed 
og trivsel. Først underviser ungdomskonsulenterne 
børnene i 2 timer i skoletiden, og efterfølgende samles 
både børn og forældre i 2 timer om aftenen til fælles 
input sammen med ungemiljøerne i UngNorddjurs og 
ungdomskonsulenterne. Dette koncept blev brugt på 
7. klasserne i januar 2016, og gennemføres igen i 2017. 
Der har været et fornuft fremmøde til disse aftener, 
men selvfølgelig kunne vi godt ønske os et endnu 
højere forældrefremmøde.

Ungeprofilundersøgelsen1 viser, at 43 % af forældrene 
til 8. klasses eleverne i Norddjurs kommune syntes, at 
det er ok, at deres børn drikker alkohol, mens det på 
landsplan er 28 % af forældrene, der synes, det er ok. 
Det kunne tyde på, at vi stadig skal have stort fokus på 
forældrenes holdning, i forhold til forskellige former 
for risikoadfærd, da vi ved, at gode forældreholdninger 
påvirker børnene i positiv retning. Hvordan det skal 
gribes endnu bedre an, vil vi arbejde videre med i 2017. 
Det er dog vigtigt at pointere, at der rent faktisk er sket 
er forbedring siden sidste år, som det også ses i figuren.

1Ungeprofilundersøgelsen er en elektronisk spørgeskemaundersøgelse med spørgsmål om trivsel, sundhed m.m.

2Risikoadfærd er en Adfærd der indebærer en høj risiko for – på kortere og/eller længere sigt – at forvolde skader på en selv og/eller andre
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SSP LÆSEPLAN:
SSP læseplanen blev godkendt i 2015, og skal revideres 
i foråret 2017. En del af de nye tiltag i læseplanen, som 
UngNorddjurs har udbudt, er blevet taget vel imod 
af skolerne, blandt andet forældreoplæg om trivsel i 
0. klasse, samt undervisningen om sociale medier i 4. 
klasse. 
UngNorddjurs har været brugt til oplæg i social pejling 
i alle 6. klasser, på seks forældremøder i 0. klasse, og 
til oplæg om sociale medier i fire 4. klasser, samt i en 
5. klasse, en 6. klasse og i to 7. klasser. Når den nye 
SSP læseplan er blevet revideret og godkendt vil der 
komme endnu mere fokus på skolernes opfølgning på 
SSP læseplanen.

Vi har i SSP samarbejdet diskuteret fremmødet på 
forældremøder. Det har ikke altid været for godt, og der 
er en tendens til, at desto ældre børnene blive, desto 
dårligere fremmøde er der til forældremøderne. Vi vil 
i 2017 sætte endnu mere fokus på ”Det gode foræl-
dremøde”, som ingen forældre vil gå glip af. Formålet 
med at gøre fremmødet på forældremøderne større 
er, at det gode forældresamarbejde fremmer trivslen 
blandt børnene. 

Hele emnet omkring børn og unges brug af sociale 
medier har fyldt rigtig meget i løbet af 2016. SSP sa-
marbejdet har i 2016 nedsat en arbejdsgruppe til at 
se nærmere på emnet. I det følgende er beskrevet SSP 
samarbejdets tanker omkring børn, unge og sociale 
medier, med udgangspunkt i en rapport udarbejdet af 
to kriminologistuderende.

SOCIALE MEDIER – HVORDAN FORHOLDER VI OS?
De sociale medier har en afgørende rolle for vores kom-
munikationen med hinanden, hvorfor de i stigende 
grad bliver en mere og mere fast integreret del af 
hverdagen for såvel børn og unge som voksne.

Børn og unge vokser i dag op i en verden, hvor sociale 
medier er en fast integreret del af deres opvækst, hvor 
relationer er noget der hører til på de sociale medier.

For unge mellem 13 og 23 år, er ca. tre ud af fire dagligt 
bruger af sociale medier som eksempelvis Facebook, 
Snapchat og Instagram. Det fremgår af flere under-
søgelser, at de unge i stigende grad oplever et stadigt 
større stressniveau, idet det forventes af dem, at de 

altid er kontaktbare via de sociale medier. De sociale 
medier påvirker børn og unges vaner, deres sprog og 
relationer, og spiller en afgørende rolle for udviklin-
gens af deres identitet. De bliver vant til at begå sig 
på nettet, chatte, snakke med fremmede mennesker 
de ikke kender, og endda begå sig på andre sprog. 
Men i takt med de spændende og udfordrende ting 
de sociale medier medfører, hører også en skyggeside 
med, som er endnu vigtigere at forholde sig til. Mange 
forældre ved ikke, hvordan de kan sikre deres børn på 
de sociale medier, da det for mange voksne stadig er 
et ”nyt” fænomen. Nogle børn kan begå sig langt nem-
mere på internettet end deres forældre, hvorfor det kan 
være svært, som forældre, at holde sig opdateret på, og 
sætte sig ind i, hvad deres børn og unge mennesker 
foretager sig på de sociale medier.

Derfor mener vi i SSP, at information og oplysning er 
en vigtig faktor. Jo mere information og oplysning man 
kan give til forældre og fagpersoner, der dagligt er i 
kontakt med de unge mennesker, jo bedre er de rustet 
i forhold til at guide og vejlede børn og unge i, hvordan 
de skal forholde sig til, og begå sig på de sociale medier.

Det fremgår blandt andet af en undersøgelse omkring 
unges sociale medieforbrug i Folkeskolen fra Nord- og 
Syddjurs Kommune fra 2016:

• at halvdelen af de unge mennesker, ikke tænker 
over konsekvenserne ved de sociale medier, 
selvom de er opmærksomme på, at der kan være 
konsekvenser ved brugen af sociale medier.

• at de unge ikke sætter sig ind i betingelserne for 
brugen af de sociale medier.

• at de sociale medier som Snapchat og Ask.
fm oprettes af de unge selv, hvor de typisk får 
hjælp til oprettelse af profil på Facebook, hvilket 
medfører, at de unge som har en Facebook profil, 
er mere bevidste om betingelserne for brugen af 
Facebook samt brugen af sikkerhedsindstillinger.

• at de unge foretrækker, at information om deling 
af billeder og nøgenbilleder kommer fra skolen 
eller SSP.

Undersøgelsen kan ses i bilagsoversigten.

Anbefalingerne fra ovennævnte undersøgelsen er 
opdelt efter, hvor fokus fra henholdsvis forældrene og 
SSP skal være i forhold til børn og unge på de sociale 
medier. Her er fremgår det blandt andet, at forældrene 
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skal have mere fokus på forskellen mellem virkelige 
venner og virtuelle venner, samt at have en åben og 
ærlig kommunikation med deres unge om brugen af 
de sociale medier.

Anbefalingerne til SSP lyder, at SSP hurtigere skal på 
banen og få en dialog i gang med både de unge og 
de voksne omkring brugen af de sociale medier. Deru-
dover skal SSP arbejde på, at få forældrene hurtigere 
på banen, og klæde dem på, således de kan guide og 
vejlede de unge i deres færden på de sociale medier.

De fælles anbefalinger lyder på, at både forældre og 
SSP, skal have mere dialog med de unge omkring hvilke 
konsekvenser det kan have for de unge, at færdes på 
de sociale medier – også her opdelt på klassetrin. Der 
skal være mere fokus på de sociale mediers individuelle 
betingelser for brugen af mediet, ligesom de unge 
såvel som forældrene, skal orienteres om muligheden 
for sikkerhedsindstillinger af de sociale medier, samt 
forskellen på offentlige og private profiler på Facebook, 
deling og videregivelse af private oplysninger samt en 
dialog omkring moral og etik på de sociale medier – 
herunder også, hvem man skal dele sit kodeord med.

DET ER VIGTIGT, AT BÅDE FORÆLDRE, FAGPERSONER 
OG SSP-KONSULENTERNE HAR FOKUS PÅ:

• Overvejelser og dilemmaer
• Etik og sprogbrug

• Oversigt og basal viden over de mest populære 
sociale medier, og deres kunnen

• Mobning på de sociale medier
• Deling af billeder og nøgenbilleder
• Pædofile, krænkere og risikoadfærd
• Nærværd, selvværd (det indre) og selvtillid (det 

ydre, det de udviser)
• Den digitale profil, tillid og registrering

I SSP har vi nedsat en samarbejdsgruppe, hvor 
repræsentanter fra Østjyllands Politi, Myndighed-
safdelingens Ungeteam og UngNorddjurs mødes, og 
i fællesskab prøver at finde på en løsningsorienteret 
indsats, der kan forebygge og mindske de problema-
tikker, der kan opstå for de unge, i brugen af de sociale 
medier. På sigt ønsker vi, at inddrage flere relevante 
samarbejdspartnere, som eksempelvis kunne bestå 
af lærere, sundhedsplejersker og socialrådgivere fra 
børne- og familieteamet.

Emnet omkring sociale medier og brugen heraf, 
strækker sig over alle tre forebyggelsesniveauer.

Under Generel forebyggelse ligger den tidlige 
information til forældre og fagpersoner. Her klædes 
forældre og fagpersoner på, til at kunne guide og ve-
jlede børn og unge i brugen af de sociale medier. Der 
skal i høj grad være fokus på, at det er forældrene, som 
har ansvaret for, at deres børn klædes på til at begå sig 
på de sociale medier. Forældrene skal tage ansvar for 
deres unge, have en indsigt i, hvad deres børn og unge 
foretager sig på de sociale medier, samt sætte sig selv 
og deres børn/unge ind i betingelserne for brugen af 
de respektive sociale medier.

Under Specifik forebyggelse er der tale om en mål-
rettet indsats over for børn og unge, der er i en sårbar 
eller udsat situation. Det kan vise sig i begyndende 
interessere for ”Hade sider”, beskeder med antydning 
af mobning uden deciderede trusler, eller hvis en ung 
har en udfordrende adfærd på de sociale medier, som 
kan medføre en situation, som den unge ikke selv er i 
stand til at håndtere, altså en risikoadfærd, som endnu 
ikke er blevet til en konkret sag.

Under Individorienteret forebyggelse er indsatsen 
rettet mod de børn og unge, hvis adfærd kræver en 
direkte indsats. Det kan være børn og unge, som har 
videreformidlet nøgenbilleder af andre, filmet private 
anliggender uden den eller de andres accept, oprettelse 
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af ”hade-sider”, og chikanering mv. Her er indsatsen 
direkte mod den enkelte, hvor formålet med indsatsen 
er, at mindske eller stoppe den akutte situation samt at 
forbygge nye uhensigtsmæssige handlinger.

SKOLERNES PLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOBNING:
Der ligger en klar forventning fra børns vilkår om, at 
alle skoler har en plan for bekæmpelse af mobning. 
I Norddjurs kommune er det primært i skolernes 
trivselsplaner at der tages højde for bekæmpelse af 
mobning. 

TAL FRA UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2016 VISER: 
Så mange har følt sig mobbet flere gange over de sene-
ste 2 måneder:

5 % af 9. klasses eleverne

4 % af 8. klasses eleverne 

7 % af 7. klasses eleverne 

Så der finder stadig mobning sted, om end der gøres 
alt for at tage hånd om det. Mobning foregår mere på 
de sociale medier end tidligere, så SSP samarbejdets 
fokus, på netop dette område, skulle gerne afhjælpe 
lidt på problemet.

SKOLERNES LÆRINGSMILJØER:
Gode læringsmiljøer i skolerne har en forebyggende 
effekt. Derfor vil SSP samarbejdet også have fokus på 
dette. Igennem indsatserne ”social pejling” 6. klasse, 
”alkohol og fester” i 7. kl. samt ”8. - 9. klasses dagene” 
er der fokus på, at skabe bedst mulige læringsmiljøer 
for eleverne. Her ud over forventes det, at den enkelte 
skole gør, hvad den kan, for at få disse læringsmiljøer 
til at fungere bedst muligt, blandt andet ved at ny-
tænke, lave prøvehandlinger, søge samarbejder uden 
for skolen med mere. På SSP gruppemøderne har der 
været fokus på de muligheder, der er i skolereformen 
om understøttende undervisning, som i flere tilfælde 
har vist sig at være brugbare i forhold til at optimere 
læringsmiljøerne for de lidt mere udsatte. 

I Ungeprofilundersøgelsen var der spørgsmål som går 
på klassetrivsel og klasses sociale kapital. Disse tal viser 
at ang. klassetrivsel ligger Norddjurs kommunes 7.-9. 
klasser på niveau med resten af landet. F.eks. angiver 

hele 43 % af der aldrig eller sjældent er konflikter i 
klassen, og 72 % angiver, at en konflikt som ofte ender 
godt. I forhold til social kapital viser beregninger at 
landsgennemsnittet har en kvotient på 18,0, mens 
Norddjurs kommune ligger på 17,1. Det betyder, at der 
er plads til, at forbedre den samlede sociale kapital i 
overbygningen i kommunen. Dette ser SSP samarbe-
jdet gerne på i løbet af 2017.

FRITIDSMULIGHEDER FOR BØRN:
Gode fritidsinteresser er god forebyggelse. Derfor er 
der fokus på de muligheder, der er for børn og unge 
i Norddjurs Kommune. Det er ikke alle børn, der trives 
ved at spille håndbold og fodbold, hvorfor det er 
vigtigt, at der er mange andre muligheder, som blandt 
andet kultur, spejder, juniorklub, klubber, fagtilbud 
med mere. Udfordringerne i Norddjurs er ikke, at der 
mangler tilbud, men mere at der er langt rundt, eller at 
man ikke kender til det rigtige tilbud. Alligevel angiver 
hele 65 % af 7.-9. klasses eleverne, at de deltager i de 
fritidsaktiviteter de ønsker sig.

I Norddjurs kommune er der nu en permanent fritidspas 
ordning, hvor 50 børn i 2016 har fået råd, vejledning 
og eventuelt økonomisk støtte til at komme i gang i 
fritidslivet. Fritidsvejlederne besøger skolerne løbende 
for at gøre opmærksom på ordningen, både over for 
børnene men også over for lærerne, sundhedsplejen 
med flere, samt eventuelt på forældremøder, primært 
i 1. klasse. Fritidsvejlederne deltager i SSP møder samt 
i møder med socialrådgivere, familiehus og sundhed-
splejen m.fl. Der er fokus på både mindre og større 
børn. Se mere på: http://www.ungnorddjurs.dk/stoette-til-
unge/fritidsvejledning/

INFORMATION OG RÅDGIVNING:
Det er vigtigt og forebyggende at de rette informations- 
og rådgivningsmuligheder er tilstede i kommunen. 
I forbindelse med forebyggelsesdagene i UngNord-
djurs for kommunens 8. og 9. klasser er de unge blevet 
undervist / informeret om sex, alkohol, kriminalitet, 
sundhed, stoffer, uddannelse, økonomi og fritidsliv. 

SSP samarbejdet har, i samarbejde med sundhed 
og omsorg, set nærmere på sundhedsstyrelsens 
forebyggelsespakker i løbet af 2015, og der er nu nedsat 
en arbejdsgruppe på tværs af flere forvaltninger, der 
løbende ser på indholdet og anbefalingerne i pakkerne, 
og samtidig udarbejder rapporter med mere. Dette 
arbejde er et godt grundlag for mulige fremtidige ind-
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satser, men giver også gruppen en stor viden om, hvad 
der findes af information og rådgivning i kommunen. 
Se mere under links bagerst i rapporten.

Ungdomskonsulenterne i UngNorddjurs, sundhed-
splejen, familieafdelingen og familiehuset står også 
klar med råd og vejledning til børn, unge og familier. 
Ungdomskonsulenterne har en rådgivningsfunktion 
helt op til det 25 år.

TRYGT MILJØ I JUNIOR OG UNGDOMSKLUBBER:
Med udgangspunkt i de gode fritidsmuligheder, er 
der specifikt sat fokus på trygheden i klubber og juni-
orklubber. 10-17 års alderen er vigtig for børn og unges 
identitetsdannelse, og denne udvikling sker bedst i 
trygge omgivelser. Klubberne er meget tydelige i deres 
regler, der er professionelt personale, der tages hånd 
om den enkelte, mobning tolereres ikke, og vigtigst af, 
alt skal der være plads til alle. 

Der er i 2016 blevet arbejdet videre med det tætte sa-
marbejde mellem juniorklubber og ungdomsklubber 
samt de generelle aftenskoletilbud. Dette består i fælles 
medarbejdere, fælles medarbejdermøder, overlab og 
udvidelse i åbningstider og steder, samt i forskellige 
fælles projekter. Ungdomsuniverset, med bl.a. Arresten 
(Et fritidstilbud for de 16-25 årige) og skaterhallen er 
også tænkt ind i denne sammenhæng.

Der er også fuldt fokus på, at nogle af de mere udad 
reagerende børn og unge ikke bliver ekskluderet, men 
kan blive i tilbuddet, og samtidig på en måde, så andre 
føler sig trygge. 

OVERGANGEN FRA FOLKESKOLE TIL UNGDOMSUD-
DANNELSER:

I SSP samarbejdet er der fokus på de overgange der 
sker, især fra folkeskole til ungdomsuddannelse, men 
også i forhold til andre ”livsovergange”. I 2016 er der 
for alvor kommet gang i samarbejdsmøderne (Mini 
SSP) mellem ungdomskonsulenterne og ungdomsud-
dannelserne. Fokus har været de frafaldstruede unge, 
samt en støtte til de unge, som måtte have en svær 
overgang fra folkeskolen. Indsatsen har bestået af råd 
og vejledning, samtaler m.m.

I Norddjurs kommune har der også været afholdt et 
Boost forløb for de unge, som var i risikozonen for ikke 
at bestå 9. klasse. SSP samarbejdet vil følge op på, om 
denne indsats har betydet en bedre overgang for disse 
unge.

Der er også stadig stort fokus fra skolernes side i 
forhold til overgangen for de 6. klasses elever, der skal 
skifte skole, og for de elever der modtager disse elever. 
Her arbejdes med fælles dage, fælles forældremøder, 
hyggedage m.m.

SKABE TRYGHED – OGSÅ FOR DE UNGE I NATTELIVET:
I 2016 har SSP samarbejdet haft fokus på bevillinger til 
restaurationerne. Det har været et ønske at begrænse 
adgangen til restaurationerne for de 16-17 årige i nat-
telivet, og der er lavet nogle gode aftaler for fremtiden, 
hvor disse unge kan deltage ved særlige lejligheder. 
Bevillingsnævnet i kommunen har også haft inviteret 
de unge til et dialogmøde omkring det gode natteliv. 
Det var et fint møde, hvor forskellige synspunkter blev 
udvekslet. 

Konkret har SSP samarbejdet fokus på tryghed i 
forbindelse med festmiljøet i Grenaa midtby, samt 
til byfester i landområderne. Her er der kontakt med 
natteravnene, og samtidig tager ungdomskonsulenter 
ofte en tur igennem byen, og møder op til diverse lokale 
fester i landområderne. Dette sammenholdt med poli-
tiets indsats på gadeplan, er med til en begrænsning 
i volden og andet utrygskabende adfærd. Indsatsens 
resultat kan bl.a. ses i forholdsvis få voldsanmeldelser 
og gadeuorden generelt i Norddjurs.

ET UDVIKLENDE UNGDOMSMILJØ:
SSP samarbejdet følger ungdomsuniverset tæt, og har 
god dialog med aktørerne omkring det forebyggende 
arbejde. Bl.a. er der fokus på, hvordan SSP samarbejdet 
kan arbejde endnu mere forebyggende med unge over 
18 år. I 2016 er skaterhallen åbnet, og fungerer nu med 
frivillige unge til at holde den kørende og en koordi-
nator fra UngNorddjurs til det overordnede. Der er en 
god veksling mellem børn og lidt ældre unge.
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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 tidligst muligt. Her sætter 
Norddjurs 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 TEGN 
PÅ TRIVSEL / MISTRIVSEL, SAMT RISIKOADFÆRD OG 
RISIKOFAKTORER:
I forbindelse med årlige SSP temadage er der hele 
tiden fokus på den nyeste viden og forskning inden for 
området. I 2016 har det været en temadag med fokus 
på børn og unges brug af sociale medier. På SSP+ og 
SSP gruppemøderne sørger SSP konsulenten også for, 
at de rapporter, projekter med mere bliver bragt i spil. 
(Se eventuelt mere under dokumentation og evalu-
ering). SSP Østjyllands samarbejdet arbejder også på 
at lave fælles kompetenceudviklingsdage for SSP me-
darbejdere. I 2017 kommer der en dag om udveksling 
af oplysninger mellem fagpersoner. SSP samarbejdet 
følger også den lokale indsats omkring S.O.S. (Signs 
of safety), som arbejder hen imod et mere ”ens” sprog 
blandt medarbejdere i Norddjurs kommune.

HELHEDSORIENTERET OG SAMMENHÆNGENDE INDSATS:
Der afholdes mini SSP møder på skolerne og på ung-
domsuddannelserne for at sikre en hurtig og sammen-

hængende indsats omkring helt lokale begyndende 
problematikker, også selvom de unge er blevet 18 år. I 
det hele taget vil der i SSP samarbejdet hele tiden være 
fokus på, at få inddraget alle relevante parter i begynde 
problematikker, så der opnås bedst mulige resultater. 
Det er noget vi hele tiden vender på SSP møder og på 
SSP temadage. En af metoderne er, at SSP konsulenten 
er opdateret på hvilke personer, der skal deltage i 
hvilke SSP gruppemøder, så disse kan blive indkaldt, 
og dermed hurtigt får lært de primære samarbejd-
spartnere at kende. Netop kendskabet til hinanden, 
og hvilke kompetencer og funktioner vi hver især har, 
er vigtigt i forhold til en sammenhængende indsats. 
Dette gør sig også gældende i de individorienterede 
sager, og særligt fokus har vi, når de unge er over 18 år.

Der har også i 2016 været fokus på, at skabe sammen-
hæng mellem forskellige arbejdsgrupper, der arbejder 
med emner der overlapper. F.eks. er der en gruppe 
der arbejder med sundhedsstyrelsens forebyggelses-
pakker, en gruppe der arbejder med mental sundhed 
(SundUng kæden), og en gruppe der arbejder med 
socialt udsatte. SSP samarbejdet har repræsentanter 
alle steder, og forsøger at samle trådene, så der ikke 
bliver lavet for meget dobbelt arbejde.

STØTTE TIL FORÆLDRE:
Alle fagpersoner, der arbejder med børn og unge, står 
altid til rådighed med råd og vejledning til forældre. 
Ungdomskonsulenterne giver også råd til forældre til 
unge over 18 år. UngNorddjurs har tilbudt sig til foræl-
dremøder i 0. klasse, jf. SSP læseplanen, hvor der gives 
mere generelle råd, og det er et emne, der vil komme 
endnu mere fokus på i 2017, da det er helt tydeligt, at 
forældrerollen får/har større og større betydning for 
børnenes adfærd.

Der er flere muligheder for forældrene til at indhente 
nødvendig råd og vejledning. Bl.a. familiehusets 
anonyme rådgivning, sundhedsplejens åbne rådg-
ivning, en samtale eller hjemme besøg af sundhedsple-
jersken, en samtale med en socialrådgiver, bl.a. ude på 
skolerne, en samtale med en ungdomskonsulent, eller 
benytte øvrige online rådgivningssteder, hjemmesider, 
chatsider m.m.
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TRYGHED FOR BØRN I BRUDTE FAMILIER:
SSP har i løbet af 2016 haft rigtig megen fokus på børn fra 
brudte familier. Det har været drøftet hvad skilsmisser 
gør ved børnene, og at alle skilsmissebørn oplever det 
”traumatisk” i større eller mindre grad. Da ca. 40 % af 
alle børn og unge i Norddjurs kommune er skilsmisse-
børn (Hvilket er ca. 8 % flere end landsgennemsnittet), 
giver det os nogle ekstra udfordringer. De fleste børn 
”kommer sig” heldigvis hurtigt over en skilsmisse, 
måske fordi forældrene har lavet en god ordning, 
men andre får langvarige trivselsproblematikker, som 
kræver en ekstra indsats udefra. 

Det har være drøftet hvorvidt det er muligt at lave en 
decideret skilsmissegrupper, ligesom man kender det 
fra sorggruppen i UngNorddjurs. Dette vil SSP samar-
bejdet se videre på i 2017, og der vil også ses på, om 
vi kan give alle pædagoger, lærere m.fl., der møder 
børnene, et kursus eller lign. i hvordan de i dagligdagen 
kan støtte de udsatte skilsmissebørn.

I SSP+ samarbejdet har vi også fokus på, at skilsmis-
sebørn kan være over 18 år. Det ændrer dog ikke på 
den sårbarhed, der kan være forbundet med at ens 
forældre bliver skilt, så her kan der også opstå et behov 
for støtte.

HJÆLPE OG STØTTE TIL ET AKTIVT FRITIDSLIV:
Fritidspas projektet er forankret i UngNorddjurs. Se 
mere under afsnittet fritidsmulighed for alle.

Ungdomskonsulenterne har, i samarbejde med fami-
lieafdelingen, haft 12 unge i dusørjob (Fritidsjob med 
støtte fra kommunen) i 2016. Disse dusørjob er med 
til at forebygge, at den unge udøver risikoadfærd, og 
vil måske komme tættere på et ”regulært” fritidsjob 
denne vej. Ungdomskonsulenterne er generelt klar 
med råd og vejledning til alle 10-25 årige omkring 
deres fritidsliv.

I Norddjurs kommune har 44 % af 7.-9. klasses eleverne 
et fritidsjob. Dette er lidt over landsgennemsnittet.

FASTHOLDELSE I UDDANNELSE:
SSP vil have ekstra fokus på dette fremover, blandt 
andet for at kunne opfylde 95 % målsætningen. Ung-
domskonsulenternes fokus på unge op til 25 år, giver 
en yderligere mulighed for de unge til at få råd og 
vejledning i forhold til livets svære faser, også når de er 

flyttet hjemmefra. Ungdomskonsulenterne har i 2016 
holdt faste møder med de fleste ungdomsuddannelser, 
samt øvrige interessenter, for netop at kunne være på 
forkant med og støtte op om frafaldstruede unge.

FOKUS PÅ SKOLEFRAVÆR:
Ungdomskonsulenterne tjekker skolernes fraværslister 
4 gange om året, og tager efterfølgende problematisk 
fravær op på mini SSP møder, eller på møder med 
skoleledelsen. Ungdomskonsulenterne har i 2016 fulgt 
op på mere end 60 børn og unge med problematisk 
fravær, hvor det i de fleste tilfælde viste sig at være 
rigtig godt, at der blev sat fokus på problemet, og stort 
set alle de børn har nedsat deres fravær efterfølgende. 
På mini SSP møderne er der også fokus på meget andet 
end fravær.

Der vil i 2017 blive sat yderligere fokus på skolevægring, 
og hvordan vi i fællesskab kan løfte opgaven.

OPSPORINGSVÆRKTØJ TIL +18 ÅRIGE:
SSP+ har i 2016 holdt to obligatoriske møder, hvor 
fokus blandt andet har været på opsporing af udsatte 
unge fra 18 år. Ind til videre er det politiets bekym-
ringer om 18-25 årige, der er sigtet for en forbrydelse, 
der primært bruges i forbindelse med opsporing af 
unge med kriminalitetsvanskeligheder, men efter at 
ungdomskonsulenterne er begyndt at mødes fast med 
diverse uddannelsessteder, bliver der nu også taget 
hånd om de frafaldstruede, de rusmiddeleksperimen-
terende og de sårbare unge. 

Ud af de 111 unge mellem 18 og 25 år, som ungdom-
skonsulenterne har haft kontakt med i 2016, har de 46 
haft problemer kriminalitet, 14 har haft problemer med 
både kriminalitet og rusmidler, 25 har haft problemer 
med rusmidler, mens 25 ud af de 111 har haft andre 
problemer end disse, blandt andet angst, ensomhed 
med mere.

UNGDOMSKONSULENTERNE: 
Til at understøtte de fleste af ovenstående indsatser 
har ungdomskonsulenterne i UngNorddjurs en vigtig 
rolle. De arbejder primært med at forhindre udsatte 
børn og unge i, at skulle have en yderligere foranstalt-
ning, men samtidig er de også de unges bisidder ved 
afhøringer. Hvis de unge får behov for yderligere hjælp 
end ungdomskonsulenterne kan give, er de klar ved 
den unges side et godt stykke hen ad vejen. Ungdom-
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skonsulenten har der en funktion som ”gatekeeper” i 
forhold til andre fagpersoner.

I figur 1 kan man se udviklingen af de kontakter 
ungdomskonsulenterne har haft med børn og unge 
i årerne 2012-2016. Samtidig viser den de sociale 
døgnvagts sager, som ungdomskonsulenterne har ud 
over afhøringer, som de også deltager i. Ungdomskon-
sulenterne har den sociale døgnvagt, når forvaltningen 
har lukket. Ungdomskonsulenterne har også vagten 
på skriftlige underretninger i weekends og helligdage, 
men disse tal er ikke i indregnet i tallene for social 
døgnvagt, med mindre det er underretninger, der har 
krævet en akut indsats. Tallene viser, at der er sket en 
stagnering i kontakter under 18 år og social døgnvagt. 
I figuren er der sat ind, hvor mange unge over 18 år un-
gdomskonsulenterne har haft kontakt med, samt hvor 
mange kontakter ungdomskonsulenterne har haft i alt, 
altså også de unge med social sager, afhøringer med 
flere. 

Ungdomskonsulenterne har i 2016 haft 390 forskellige 
kontakter i alt, altså inklusiv de uformelle kontakter over 
18 år(111) og under 18 år(112), social døgnvagt(36) 
samt afhøringer(41) og andre social sager(90). Desuden 
har ungdomskonsulenterne givet sparring til samarbe-
jdspartnere og forældre på yderligere 50 børn og unge, 
men disse indgår ikke i det samlede antal kontakter, da 
det er børn og unge, som ungdomskonsulenterne ikke 
selv har mødt.

Af de 112 nye kontakter, ungdomskonsulenterne har 
haft med unge under 18 år, er de 25 siden hen blevet 
til formelle sager, bl.a. støtte/kontakt eller anden foran-
staltning. De 87 børn og unge er altså IKKE blevet til 
sager.

Blandt de unge over 18 år, har sagerne primært drejet 
sig om kriminalitet, rusmidler, skole/job og familie pro-
blemer, samt støtte/kontaktsager.

FIGUR 1



16

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 Norddjurs Kommune ind på 
følgende områder:

• Sanktioner kombineres med pædagogisk indsats.
• Ungdomskonsulenter deltager i alle afhøringer af 

unge under 18 år.
• Forebyggende hjemmebesøg.
• Samarbejde med kriminalforsorgen.
• Rusmiddelbehandling.
• Ungesamråd.
• Øvrige foranstaltninger.
• Øvrige fokusområder.

UNGDOMSSANKTIONER:
Der har i 2016 ikke været nogen unge i Norddjurs, der 
er blevet idømt en ungdomssanktion, men 4 unge har 
været fængslet i kortere eller længere tid, uden dog at 
være blevet idømt en ungdomssanktion.

AFHØRINGER AF UNGE UNDER 18 ÅR:
Ungdomskonsulenterne har deltaget i 52 afhøringer 
med unge fra Norddjurs (Nogen unge er afhørt flere 
gange), 9 videoafhøringer samt 2 afhøringer med unge 
fra andre kommuner. 

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG:
Efter hver afhøring, har ungdomskonsulenterne 
sammen med en socialrådgiver fra myndighedsafde-
lingen, været på hjemmebesøg hos den unge og 
dennes familie (Dog ikke de unge fra andre kommuner).

SAMARBEJDE MED KRIMINALFORSORGEN:
I de tilfælde, hvor en ung på 17 år nærmer sig en fri-
hedsstraf, bliver kriminalforsorgen som regel inddraget 

med henblik på forskellige vurderinger. I det tilfælde vil 
der være samarbejde med ungeteam og ungdomskon-
sulenterne. Ellers er samarbejdet primært, når de unge 
er over 18 år. Dette vil der komme mere fokus på i 2017 
i forbindelse med implementeringen af projekt god 
løsladelse.

RUSMIDDELBEHANDLING:
Misbrugsbehandlingen for unge med misbrugsprob-
lematikker op til 18 år ligger i Norddjurs Kommune i 
Rusmiddelcentret. Ungdomskonsulenterne i UngNor-
ddjurs har en særlig afklarende funktion for de unge 
under 18 år inden de visiteres videre til behandling. 
Der er et tæt samarbejde mellem UngNorddjurs og 
rusmiddelcentret. Der er pt. ca. 70 unge op til ca. 30 år i 
behandling i Rusmiddelcentret.

UNGESAMRÅD:
Der er i Østjylland et ungesamråd, som træder sammen 
om mere omfattende kriminalitetssager med unge. Det 
er typisk, hvis den unge står til en fængselsstraf eller 
lignende. Her kan ungesamråd lave en indstilling til 
retten, og den unge vil hurtigere kunne få sin dom. Vi kan 
dog bringe sager for ungesamråd, hvis vi har begrundet 
bekymring for en ung, som vi ønsker endnu flere øjne 
på. Vi har i 2016 ikke haft nogen sager i ungesamråd.

ØVRIGE FORANSTALTNINGER:
Kommunen har mulighed for at lave andre foranstalt-
ninger for en ung, som har brug ekstra støtte.

DET KUNNE VÆRE:
• Dusørjob.
• Efterskole.
• Støtte/kontaktperson.
• Familiepleje.
• Anbringelse.

ØVRIGE FOKUSOMRÅDER:
• Underretninger
• Radikalisering
• Opfølgning på kriminelle 18-25 årige
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UNDERRETNINGER:
Et vigtigt fokusområde i 2016 har været underretninger. 
Både hvordan de skal udformes, hvornår de skal sendes 
og hvordan der ageres i forhold til underretningen.

Det øget fokus har betydet, at der er sendt mange 
underretninger til kommunen, især fra skoler, men 
også fra mange andre, bl.a. daginstitutioner, sygehuse, 
læger, behandlere, private, asylcentre og politiet med 
flere. Alt sammen vil det være med til at give mulighed 
for at sætte tidligere ind i det forebyggende arbejde. 
Ungdomskonsulenterne varetager vurderingen af de 
skriftlige underretninger, der kommer efter kl. 12.00 
om fredagen og på helligdage. Der er i alt modtaget 35 
underretninger disse dage.

RADIKALISERING:
Et andet fokus område i 2016 har været forebyggelse 
af radikalisering og voldelig ekstremisme. Vores plan 

mod dette er revideret i 2016, og der har generelt været 
stor politisk bevågenhed på området. Vi har et tæt 
samarbejde med Østjyllands politi og deres ”Infohus”, 
som er eksperter på radikaliseringsområdet. Der har 
været enkelte små bekymringer i løbet af året, som vi 
har taget os godt af.

OPFØLGNING PÅ KRIMINELLE 18-25 ÅRIGE:
Hvis politiet er bekymret for en ung over 18 år, som de 
er kommet i kontakt med, kontakter de ungdomskon-
sulenterne. Disse vil herefter forsøge at kontakte den 
unge for en afklarende snak. Dette for at støtte op om, 
at den unge ikke skal begå ny kriminalitet.

FIGUR 2

KRIMINALITETSSTATISTIK:
Som det fremgår af figur 2, så er der i år en stagnering i antallet af unge der er blevet sigtet af politiet for en 
forbrydelse, og samtidig er det samlede antal sigtelser stort set uændret. Det skal dog siges at der blandt de 0-14 
årige har været 16 i år, mod 8 sidste år. Mens der så blandt de 15-17 årige er et fald fra 37 til 30 sigtede.
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FIGUR 3

Figur 4 viser, at af de 46 unge under 18 år, der blev sigtet i 2016, så er de 31 kun sigtet en gang eller for et forhold. 
Dette kan evt. tilskrives de hurtige hjemmebesøg efter endt afhøring, hvor fokus er at forebygge ny kriminalitet.

I figur 3 kan det ses at kriminaliteten blandt unge 18-25 årige stagneret i forhold til sidste år, både i antallet af 
unge der er blevet sigtet, men også i samlet antal sigtelser. Af de 118 unge der er blevet sigtet er de 82 kun sigtet 
en gang eller for en ting. Ud af de 219 sigtelser, er de 44 loven om euforiserende stoffer, fordelt på 39 forskellige 
unge. Af de 39 unge har de 13 også begået anden kriminalitet, mens de øvrige er sigtet for kun det ene forhold. 
De næststørste lovovertrædelser er ordensbekendtgørelsen, hærværk og butikstyveri. Som udgangspunkt er der 
ca. 10-15 ”hardcore” kriminelle i denne aldersgruppe, som står for en stor del af kriminaliteten. 

FIGUR 4
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SSP ØSTJYLLAND:
SSP Østjylland er kommet i stand ved at Kredsrådet 
har bevilget 25 øre pr. indbygger til kompetenceud-
vikling af SSP medarbejdere i Østjylland. Formålet 
med SSP Østjyllandsgruppen er at lave kompeten-
ceudvikling for alle der arbejder med SSP opgaver i 
hele politikredsen.

I 2016 HAR DER VÆRET FOKUS PÅ FØLGENDE:
• ”Social Norms Marketing” på Grenaa Gymnasium
• Radikalisering og ekstremisme som fokuspunkt.
• Forberedelse til SSP årsmøde 2017, hvor Østjylland 

er arrangør.

• Drøftelse og anvendelse af erfaringer fra DKR´s 
projekt: ”Forebyggelse af ungdomskriminalitet”.

• Fokus på egen organisering.
• Social pejling instruktør dag
• Studietur til Samsø.
• Udvikling af brugen af ”respons ware – klikkere”.

Det er SSP konsulenten, der er Norddjurs kommunens 
repræsentant i SSP Østjylland.

FIGUR 5

Figur 5 viser, hvad de unge under 18 år er blevet sigtet for. ”Andet” dækker både mindre forseelser, men også 
større ting som har givet ubetinget fængsel.
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DOKUMENTATION OG 
EVALUERING:

SOM DOKUMENTATION FOR HVORDAN UDVIKLINGEN GÅR, ER DER 
TAGET UDGANGSPUNKT I FØLGENDE:
• Ungeprofilundersøgelsen 2016.
• Statistik fra bl.a. Danmarks statistik.
• Kriminalitetsstatistikker.
• ”Hvordan har du det” undersøgelsen i Region 

Midtjylland.
• Narkosituationen i Danmark 2015.
• Kriminalitetsudviklingen v/ Flemming Balvig.
• UngMap – resultater fra den nationale stikprøve-

undersøgelse 2014.
• Skolebørns undersøgelsen 2014.
• Unge og sociale medier 2016

Resultaterne fra Ungeprofilundersøgelsen, udarbejdet 
i december 2016, er endnu ikke færdigbehandlet i en 

endelig rapport. Dette bliver den i foråret 2017. Men de 
enkelte tal kan allerede bruges. Se nedenstående.

Der er i Norddjurs lavet en lille arbejdsgruppe til at 
tage sig af ungeprofilundersøgelsen fremover, samt se 
på muligheden for at koble flere obligatoriske under-
søgelser sammen, så det er til mindst gene for skolerne. 
Denne gruppe består af:

 Lene Ravn Holst, skole- og dagtilbud.
 Keld Kristensen, UngNorddjurs.

Herunder er enkelte tal fra ungeprofil-
undersøgelsen 2016 trukket ud:
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KONKLUSION PÅ 
UNGEPROFILUNDERSØGELSEN:

Da vi sidste år gik fra, at lave en årlig 9. klasses under-
søgelse til, at deltage i den landsdækkende ungeprofi-
lundersøgelse mistede vi også nogle sammenlignings-
muligheder fra år til år. Det er vi ved at opbygge igen, 
og samtidig kan vi sammenligne os med landsplan, 
hvis vi finder det relevant.

Tallene i ovenstående viser kort 5 risikoområder, og 
den korte konklusion er, at vi i Norddjurs Kommune ge-
nerelt har lidt dårligere tal end gennemsnittet, men de 
fleste tal er ikke signifikant anderledes, måske på nær 
forældrenes holdning til alkohol i 8. årgang og fuld-
skabstallet i 9. årgang. Det kunne tyde på at forældre i 
Norddjurs giver deres børn lov til at drikke lidt før end 
resten af landet, og derfor har 9. klasserne i Norddjurs 
også prøvet mere (Været fulde) end resten af landet på 
det tidspunkt undersøgelsen er lavet (November 2016).

SAMLET KONKLUSION PÅ ÅRSRAPPORTEN:
Der er sket en stagnering i kriminaliteten blandt unge 
under 25 år, og generelt er der rigtig mange børn og 
unge som trives fint i Norddjurs Kommune. Men det 
kan bestemt blive bedre, så det vil være vigtig at have 
fokus på fremadrettet at:

• Arbejde med børn og unges holdninger i forhold 
til negativ adfærd.

• Arbejde med forældrenes holdning i forhold til 
blandt andet alkohol.

• Arbejde på at få forældrene til at tage mere ansvar 
i forhold til børns tryghed og trivsel, bl.a. ved at 
udarbejde forældremøde ”ingen” kan sige nej til.

• Fortsat arbejde på at børn og forældre undgår 
negative forestillinger om andre.

• Have fokus på skolen som vigtigste fore-
byggelsessted i forhold til udsatte unge.

• Følge udviklingen i forhold til radikalisering.
• Fortsætte med fokus på fravær også på ungdom-

suddannelser.

• Sikre unge en god løsladelse i samarbejde med 
kriminalforsorgen.

• Støtte endnu mere op om børn og unge fra brudte 
familier, hvor forældrene slet ikke kan samarbejde. 
Evt. klæde fagpersoner mere på.

• Igangsætte dialog med unge 15-25 årige om 
udfordringerne med hash.

• Skabe så trygge livsovergange for alle som muligt.
• Få nyrevideret SSP læseplanen, så den kan blive 

implementeret endnu mere i skolernes trivselsar-
bejde. 

Ovenstående emner arbejdes der allerede med i 
forskelligt omfang, men det, vi gerne vil i SSP regi, er 
at fastholde fokus på de vigtigste områder og udvikle 
dem.

Det kunne være at se på forældrerollen helt fra fødslen, 
måske som en slags SSP 0-6 års indsats, som har sam-
menhæng til resten af SSP indsatsen især de i læse-
planen beskrevne emner. 

Det kunne være at implementere social pejling som 
generel tænkning blandt alle, blandt andet give et 
fælles oplæg til skolerne, daginstitutionerne med flere, 
samt bruge den udvidet del, kaldet social Norms mar-
keting (SNM), på ungdomsuddannelser med flere, for 
helt generelt at sætte fokus på positiv adfærd frem for 
negativ adfærd. Grenaa Gymnasium er allerede i gang 
med SNM, og flere kan bare byde sig til.

SSP samarbejdet vil desuden følge med i hvad, der 
kommer af nye tiltag, blandt andet fra Det kriminal-
præventive råd, til understøttelse af Tryghed og trivsel 
blandt børn og unge, som altid vil være hovedformålet 
med vores indsats, for derigennem at forebygge krimi-
nalitet og misbrug.
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LINKS:
Norddjurs Kommune  www.norddjurs.dk 
UngNorddjurs   www.ungnorddjurs.dk 
Østjyllands politi  www.politi.dk 
UU Djursland   www.uu-djursland.dk   
SSP samrådet   www.ssp-samraadet.dk
DKR    www.dkr.dk
Alkohol og samfund  www.alkohologsamfund.dk 
Red barnet   www.redbarnet.dk
Socialstyrelsen   www.socialstyrelsen.dk
Børnerådet   www.boerneraadet.dk
SFI    www.sfi.dk
Danmarks statistik  www.danmarksstatistik.dk
Net stof    www.netstof.dk
Sikker chat   www.sikkerchat.dk
Social pejling   http://jurbib.dk/socialpejling/
Sundhedsstyrelsen  www.sundhedsstyrelsen.dk 
Center for intervention  www.interventionsforskning.dk
Center for digital pædagogik www.cfdp.dk 
Børn og sociale medier  http://boernogsocialemedier.dk/
Center for familieudvikling https://www.familieudvikling.dk/
Sundung    http://www.sundung.dk/
Medierådet   http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet-for-Boern-og-Unge.aspx
Skolesundhed   https://www.skolesundhed.dk/Public/Forside.aspx

FACEBOOK SIDER:
SSP Samrådet   https://www.facebook.com/groups/sspsamraadet/
SSP Østjylland   https://www.facebook.com/groups/500374650061703/ 
Sexperter:   https://www.facebook.com/sexperterne/?fref=ts 




