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FORORD:
I 2017 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 2017 fået revideret SSP forebyggelsesplanen og
SSP læseplanen. Årsrapport for SSP arbejdet i 2017 vil
tage udgangspunkt i de samme overordnede indsatser,
som der er nævnt i forebyggelsesplanen og samtidig
trække paralleller til tidligere års SSP årsrapporter
Årsrapporten viser at der stadig er områder, hvor der
med fordel kan gøres en ekstra indsats. Blandt andet
er der stadig er børn og unge, der ikke trives i skolen.
Når man 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 er blandt unge over 18 år, hvor stadig
for mange eksperimenterer med euforiserende stoffer.
Derved vil de 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, som vi har haft stort fokus på og som vi også
bør have fremadrettet.
Årsrapporten viser, at den tværfaglige indsats er
vigtig for god forebyggelse, hvilket er noget vi i SSP

[1] MILIFE konceptet er en uddannelse til unge i 30 definerede personlige og sociale kompetencer.
[2] X-IT er en indsats der forebygger, at elever i grundskolen begynder at ryge.
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samarbej-det 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, X-IT2 og social
pejling kan udvikles yderligere.
Ungdomskriminaliteten i Danmark er historisk lav, og i
Norddjurs kommune kan vi se samme tendens. Tallene
for Norddjurs kommune viser et endnu lavere niveau
end 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 2018, hvor der kommer endnu mere
sammenhæng i alle de forebyggende indsatser og 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

KONKLUSION:
Denne årsrapport er en afrapportering af de
indsatser, der har været gjort i forhold til de i SSP
forebyggelsesplanens emner.

SSP UDVALGENE HAR PRIMÆRT HAFT FOKUS PÅ
FØLGENDE EMNER I 2017:

I det følgende er der først beskrevet de enkelte emner,
der har været taget op i 2017, og samtidig er der lavet
en konklusion på SSP indsatsen i 2017.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOKALRÅDET HAR I 2017 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 radikalisering og ekstremisme,
rocker- bandekriminalitet, ungeprofilundersøgelse,
forebyggelsesplan, læseplan, kriminalitetsudvikling,
X-IT (Forebyggelse af rygestart), fritidslivet som god
forebyggelse, skolevægring, ungdomsfester, arrangementer på diskoteker, digital tryghed, flytning af
politiet ud til havnen, og så har landsplan tendenserne,
især forskningsarbejdet vedr. social kapital og selvkontrol været diskuteret.

Brudte familier
Skolefravær, skolevægring og årsager hertil
Mobning
Sprog og adfærd
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
Unge i det offentlige rum

Der har, som det ses, været vendt mange forskellige
emner på SSP møderne. Det, der har fyldt mest, er
fraværsproblematikkerne og skilsmissebørnene. Disse
to emner har der været særligt fokus på i 2017. I forhold
til skilsmissebørn har der været afholdt en temadag for
mange forskellige interessenter, som bl.a. mundede ud
i konkrete ideer til arbejdet med skilsmissebørnene.
I forhold til skolevægring har en arbejdsgruppe på
tværs af forvaltninger arbejdet intenst med dette. Der
kommer nogle anbefalinger ud i løbet af 2018. 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 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 arbejdes 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
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et godt fritidsliv for alle og alle forældre på banen som
gode opdragere.

•

Der har de seneste par år været en stagnering af ungdomskriminaliteten i Norddjurs, men i 2017 ser der ud
til, at have været et mindre fald 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 fremadrettet vil det være vigtigt at have
fokus på:

•

•

Det ville være spændende at se på forældrerollen helt
fra fødslen, måske som en slags SSP 0-6 års indsats,
som har sammenhæng til resten af SSP indsatsen især
de i læseplanen beskrevne emner. Hovedfokus her bør
dog lægge på ikke at give forældre dårlig samvittighed,
men i stedet inddrage dem i gode ideer og løsninger.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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 forældremøder ”ingen” kan sige nej til.
Fortsat arbejde på at børn og forældre undgår
negative forestillinger om andre.
Have fokus på skolen som vigtigste forebyggelsessted i forhold til alle børn og unge.
Følge udviklingen i forhold til radikalisering.
Fortsætte med fokus på fravær også på ungdomsuddannelser.
Sikre unge en god løsladelse i samarbejde med
kriminalforsorgen.
Følge udviklingen med børn fra brudte familier,
og se om indsatserne har en effekt.
Fortsætte dialogen med unge 15-25 årige om
udfordringerne med hash.
Fortsætte med det gode tværfaglige samarbejde
i forhold til overgange fra folkeskole til Ungdomsuddannelse.
Fortsætte med at have stort fokus på digital
dannelse og alle de temaer der læner sig op ad
dette.
Arbejde på at finde flere metoder til fremme af høj
social kapital i skolerne og fremme børn og unges
selvkontrol.
Fokus på at børn og unge deltager i positive
fællesskaber og det gode fritidsliv.

Arbejde på at lokalsamfundet rummer de unge og
sætter realistiske forventninger og rammer bl.a. til
byfester, etc.
Italesætte de positive historier om de unge og
kommunen som helhed.

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.

Den helt grundlæggende tankegang i social pejling,
hvor fokus på de store positive flertal skaber positiv
adfærd, kunne være spændende at implementere i
flere mulige sammenhænge.
SSP samarbejdet vil desuden følge med i hvad, der
kommer af nye tiltag, blandt andet fra Det kriminalpræventive råd, til understøttelse af Tryghed og trivsel
blandt børn og unge, som altid vil være hovedformålet
med vores indsats, for derigennem at forebygge kriminalitet og misbrug.

INDSATSER:
SSP samarbejdet har i løbet af 2017 arbejdet med
følgende emner fra SSP forebyggelsesplanen:

GENEREL FOREBYGGELSE:

Det følgende omhandler de enkelte indsatsområder
fra SSP forebyggelsesplanen i forhold til generel forebyggelse.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

om holdninger m.m., mens det har været forskelligt
hvilke skoler, der har benyttet UngNorddjurs til de
øvrige årgange.
Ungeprofilundersøgelsen1 fra 2016 viste, 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 fik os til at have særligt fokus på forældrenes
evne til at opdrage, sige nej og i det hele taget tage
beslutninger for deres børn, så børnene ikke skulle
forholde sig så meget til det. Det har vist sig at have
en effekt, da tallene fra 2017 nu minder mere om landsplan end før, som det også ses i figuren. Vi fortsætter
med dette tema fremadrettet. Samtidigt er der ved at
blive faciliteret et samarbejde mellem Ungdomskonsulenterne, politiet, bevillingen og byfestudvalgene om
ungdomsfester. Dette samarbejde skulle gerne resultere i en senere alkoholdebut for de unge mennesker,
og udskyde presset fra børnene til forældrene om at
starte med at drikke alkohol.

ELEVER I 8. KLASSE

DER MÅ DRIKKE FOR DERES FORÆLDRE

FORÆLDRENES HOLDNINGER, ROLLE OG ANSVAR
FRA DAGINSTITUTIONSALDEREN OG FREM:
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Vi har i 2017 haft stort fokus på forældrenes holdninger
til mange forskellige ting. Overordnet set tyder alt på,
at forældrenes positive holdning til andre, deres evne
til at ”opdrage” og stå fast i forhold til deres børn samt
deres evne til at skabe et positivt samarbejde med
skolen, er af enorm betydning i forhold til hvordan
deres børn klarer sig på sigt.
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Disse emner er drøftet i SSP regi med alle skoler, så det
har og er der stort fokus på. Ungdomskonsulenterne fra
UngNorddjurs tilbyder alle skoler et kort oplæg om det
på første forældremøde i 0. kl. Det er dog langt fra alle
skoler der benytter sig af dette, men vi fornemmer at
flere og flere benytter sig af tilbuddet. De samme fokus
emner er på, når UngNorddjurs er med på forældremøder i 1. klasse, 4. klasse, 6. klasse og 7. klasse.

SSP læseplanen blev revideret i 2017, og de enkelte
emner rettet en smule til. UngNorddjurs har lavet et
samarbejdskatalog til skolerne, hvor de fleste emner i
læseplanen bliver berørt. Dette har betydet et endnu
større fokus på sammenhængen i læseplanen bl.a.
blandt lærerne.

I 2017 har alle 6. klasser og 7. klasser haft forældremøder

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

SSP LÆSEPLAN:
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Hele emnet omkring børn og unges brug af sociale
medier har fyldt rigtig meget i løbet af 2017. SSP samarbejdet har haft en arbejdsgruppe til at se nærmere på
emnet, og i rapporten for 2016 blev emnet beskrevet
grundigt. Der blev arbejdet videre i 2017 og vil det
fortsat i 2018. Hovedfokus er digital dannelse, med alt
hvad det indebærer. På UngNorddjurs´ hjemmeside
ligger der relevante bilag, som skolerne kan bruge, og
samtidig er der fokus på emnet overfor skolebestyrelser, 4. klasse og 8. klasse samt efter behov. Her har
bl.a. Politiet og Ungdomskonsulenterne holdt oplæg
ad hoc på hele årgange i 8. og 9. afsluttende med et
forældremøde, om færden på nettet, netetik og strafbare forhold i den forbindelse.

SKOLERNES PLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOBNING:

Der er arbejdet hårdt med dette fra skolernes side i
2017, og kommunen har overordnet set haft udarbejdet en antimobbestrategi. I tillæg til dette har flere
skoler begyndt at skrive den digitale del ind.
Tal fra ungeprofilundersøgelsen 2017 viser:

SÅ MANGE HAR FØLT SIG MOBBET
INDENFOR DE SENESTE 2 MÅNEDER

I år
Sidste år

8
7

7,2%

7%

6
5
4

5%
4,1%

4,2%

4%

3
2

på, at skabe bedst mulige læringsmiljøer for eleverne.
Desuden har der i overbygningen kørt Milife forløb,
som også skaber bedre læringsmiljøer på sigt, samt
forskellige trivselsforløb på forskellige alderstrin efter
behov. UngNorddjurs og UU har stået for disse.
I Ungeprofilundersøgelsen var der spørgsmål som går
på klassetrivsel og klassernes sociale kapital. Disse tal
viser at ang. klassetrivsel ligger Norddjurs kommunes
7.-9. klasser på niveau med resten af landet.
Men nogen steder ligger Norddjurs over gennemsnittet, bl.a. på spørgsmålet, om der er voksne i klassen
der gør noget hvis en elev har det svært. Her angiver
hele 81 % i Norddjurs 7. årgang at det er der, mens det
er 78 % på landsplan. På 8. årgang er der i Norddjurs
hele 78 % der siger ja, mens det kun er 72 % på landsplan. Så det tyder på en god kontakt mellem lærer og
elev.

FRITIDSMULIGHEDER FOR BØRN:

I Norddjurs kommune er der en permanent fritidspas
ordning, hvor 50 børn i 2017 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 sundhedsplejen m.fl. Der er fokus på både mindre og større
børn. Se mere på:
http://www.ungnorddjurs.dk/stoette-til-unge/fritidsvejledning/

1
0

9. KLASSE

8. KLASSE

ANDEL AF FRITIDSAKTIVE

7. KLASSE

UNGE, DER GÅR TIL NOGET I FRITIDEN MINDST EN GANG OM UGEN

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 begrænse
problemet.

SKOLERNES LÆRINGSMILJØER:

Gode læringsmiljøer i skolerne har en forebyggende
effekt. Derfor vil SSP samarbejdet have fokus på dette.
Igennem indsatserne ”social pejling” 6. klasse, ”alkohol
og fester” i 7. kl. samt ”8. - 9. klasses dagene” er der fokus
8
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Desuden viser en anonym undersøgelse i 6. årgang at
79 % her går til noget i fritiden. Det viser at der fra 7.
årgang til 8. årgang sker et stort fald, hvilket bl.a. kan
skyldes, at de unge får fritidsjob i stedet.

INFORMATION OG RÅDGIVNING:

Det er vigtigt og forebyggende at de rette informationsog rådgivningsmuligheder er tilstede i kommunen.
I forbindelse med forebyggelsesdagene i UngNorddjurs for kommunens 8. og 9. klasser er de unge blevet
undervist / informeret om sex, alkohol, kriminalitet,
sundhed, stoffer, uddannelse og fritidsliv.
SSP samarbejdet har, i samarbejde med sundhed og
omsorg, set nærmere på sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i løbet af 2017, 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 indsatser, 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, sundhedsplejen, familieafdelingen, FTI og familiehuset står også
klar med råd og vejledning til børn, unge og familier.
Ungdomskonsulenterne har en rådgivningsfunktion
helt op til det 25 år. På www.ungnorddjurs.dk/SSP er det
muligt at finde en masse relevant information.

TRYGT MILJØ I JUNIOR OG UNGDOMSKLUBBER:

Med udgangspunkt i de gode fritidsmuligheder, er der
specifikt sat fokus på trygheden i klubber og juniorklubber. 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 2017 blevet arbejdet videre med det tætte samarbejde mellem juniorklubber og ungdomsklubber
samt de generelle aftenskoletilbud. Dette består i fælles
medarbejdere, fælles medarbejdermøder, overlap 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 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 UNGDOMSUDDANNELSER:
I SSP samarbejdet er der fokus på de overgange der
sker. Særligt fokus er i SSP+ regi, hvor overgangen
fra folkeskole til ungdomsuddannelse er i fokus. I
2017 har der været faste møder (Mini SSP) mellem
ungdomskonsulenterne og ungdomsuddannelserne.
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.

SKABE TRYGHED – OGSÅ FOR DE UNGE I NATTELIVET:

I 2017 har SSP samarbejdet fulgt op på den øgede
indsats for tryghed i nattelivet, som for alvor blev sat
i gang i 2016. De enkelte +16 arrangementer, der har
været, har fungeret tilfredsstillende. Samtidig er den
generelle fokus på unge i nattelivet og i det offentlige
rum optimeret med et mere formelt samarbejde på
tværs af forvaltninger. Dette får endnu mere fokus i
2018, hvor der planlægges konkrete tiltag.
SSP samarbejdet har i 2017 haft 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 politiets 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.
Der er faciliteret et samarbejde mellem Ungdomskonsulenterne, politiet, bevillingen og udvalgene fra
de lokale byfester om tilgangen til og afholdelse af
ungdomsfester. Dette samarbejde intensiveres i 2018
med henblik på at udvalgene, som repræsentanter for
lokalsamfundet, sætter ansvarlige rammer op for festerne og de unge, samt udstikker en tydelig holdning
om at man følger Sundhedsstyrelsens anvisning om at
9

alkohol først er fra det 16. år. Dette skulle gerne medføre at presset fra børnene til forældrene om at starte
med at drikke alkohol udskydes.

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. Skaterhallen kører rigtig fint med en masse frivillige unge til at holde den kørende og en koordinator
fra UngNorddjurs til det overordnede. Der er en god
veksling mellem børn og lidt ældre unge. Der arbejdes
konkret med flere tiltag, bl.a. paintballbane. Der er
stort fokus på demokrati, så de unge i kommunen får
indflydelse på, hvad der skal til for et udviklende ungdomsmiljø.

SPECIFIK FOREBYGGELSE
Det følgende omhandler de enkelte indsatsområder
fra SSP forebyggelsesplanen i forhold til specifik
forebyggelse.
•
•
•
•
•
•
•
•

Fagpersoner har nødvendig viden om tegn på
trivsel, mistrivsel, samt risikoadfærd og risikofaktorer
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

HELHEDSORIENTERET OG SAMMENHÆNGENDE
INDSATS:
Der har i 2017 været fokus på at fastholde det gode
samarbejde på tværs, bl.a. i SSP regi. SSP konsulenten
sidder med til alle SSP gruppemøder, og samtidig med
i tværfaglige fora, bl.a. i forhold til forebyggelsespakker
m.m. Det betyder, at viden omkring forebyggelse,
f.eks. på sundhedsskolen kan trækkes ind i SSP regi,
når dette findes relevant. På individ niveau er ungdomskonsulenterne med til at sikre en sammenhæng
i indsatsen ved ofte at inddrage alle relevante parter
i SSP samarbejdet og viderebringe viden ud til, samt
støtte de enkelte lærere, pædagoger og andet faglig
personale i dagligdagen.

Desuden et afsnit om ungdomskonsulenternes arbejde.

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 SSP Østjylland regi inviteres alle relevante parter
fra kommunen og politiet til forskellige temadage. Se
mere under SSP Østjylland.
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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
forældremøder 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 2018, da det er
helt tydeligt at forældrerollen får/har større og større
betydning for børnenes adfærd. Anbefalingen fra
SSP samarbejdet er dog, at det er vigtigt at finde en

måde at få forældrene med på, uden at forældrene
hele tiden skal få dårlig samvittighed. Det er ikke altid
nemt at være forældre, og hvilke af de mange gode råd
man kan få, bl.a. på nettet, skal man lytte til. SSP samarbejdet vil i 2018 sætte fokus på det gode samarbejde
med forældrene, så de bliver en medspiller i den gode
forebyggelse og ikke en modspiller.

TRYGHED FOR BØRN I BRUDTE FAMILIER:

SSP har i løbet af 2017 haft rigtig megen fokus på børn
fra brudte familier. Det har været afholdt en temadag,
og denne munder formodentlig ud i konkrete tiltag.
I SSP+ samarbejdet har vi også fokus på, at skilsmissebørn 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 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 familieafdelingen, haft 23 unge i dusørjob (Fritidsjob med
støtte fra kommunen) i 2017. 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,
vejledning og støtte til alle 10-25 årige omkring deres
fritidsliv.
I Norddjurs kommune har 62 % af 9. klasses eleverne et
fritidsjob. Dette er lidt over landsgennemsnittet på 55 %.
Formålet med at støtte børn og unge i et aktivt fritidsliv
er primært, at de bliver en del af et positivt fællesskab.
Det er almen kendt at deltagelse i en positivt fællesskab
er god forebyggelse i forhold til bandekriminalitet,
radikalisering m.m. Så dette bør og skal vi fortsat have
fokus på, og samtidig vil SSP samarbejdet i 2018 komme
med bud på, hvordan vi mere konkret kan understøtte
de positive fællesskaber blandt alle børn og unge.

FASTHOLDELSE I UDDANNELSE:

Ungdomskonsulenterne har i 2017 holdt faste møder
med alle ungdomsuddannelser, samt øvrige interes-

senter, for netop at kunne være på forkant med og
støtte op om frafaldstruede unge.

FOKUS PÅ SKOLEFRAVÆR:

Ungdomskonsulenterne følger op på skolernes
fraværslister 4 gange om året, på Mini SSP møder på
den enkelte skole, og tager efterfølgende problematisk
fravær op med forældrene og den unge. Ungdomskonsulenterne har i 2017 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, såsom dårlig
trivsel, skilsmisser, grupperinger, etc..
Der vil i 2018 blive sat yderligere fokus på skolevægring,
som opfølgning på den tidligere nævnte arbejdsgruppe, og hvordan vi i fællesskab kan løfte opgaven
fremadrettet.

OPSPORINGSVÆRKTØJ TIL +18 ÅRIGE:

SSP+ har i 2017 holdt to obligatoriske møder, hvor
fokus blandt andet har været på opsporing af udsatte
unge fra 18 år. Ind til videre er det politiets bekymringer 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 rusmiddeleksperimenterende og de sårbare unge.
Ud af de 96 unge mellem 18 og 25 år, som ungdomskonsulenterne har haft kontakt med i 2017, har de 31
haft problemer med kriminalitet, 41 har haft problemer
med rusmidler (Heraf en del gengangere fra kriminalitetsproblematikken), mens de resterende af de
96 har haft andre problemer end disse, blandt andet
skoleproblemer, familieproblemer, 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 foranstaltning, men
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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 til at følge den unge godt videre i systemet
og sikre, at der bliver taget hånd om problematikken.
Ungdomskonsulenten 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 2012-2017. 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 ungdomskonsulenterne har haft kontakt med, samt hvor
mange kontakter ungdomskonsulenterne har haft i alt,
altså også de unge med social sager, afhøringer med
flere.

UNGDOMSKONSULENTERNES KONTAKTER
2016

2017

350

350

350

300

300

300

300

250

250

250

250

250

200

200

200

200

200

150

NYE UFORMELLE
KONTAKTER UNDER 18 ÅR

33

75

100

0

0

0

KONTAKTER UNGE
MELLEM 18 OG 25 ÅR

150

50

0

Ungdomskonsulenterne har i 2017 haft 394 forskellige
kontakter i alt, altså inklusiv de uformelle kontakter over
18 år(96) og under 18 år(150), social døgnvagt(34) samt
afhøringer(34) og andre social sager(80). Desuden har
ungdomskonsulenterne givet sparring til samarbejds12
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ØVRIGE
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FORSKELLIGE
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partnere og forældre på yderligere 51 børn og unge,
men disse indgår ikke i det samlede antal kontakter, da
det er børn og unge, som ungdomskonsulenterne ikke
nødvendigvis selv har mødt.

INDIVIDORIENTERET
FOREBYGGELSE:
Det følgende omhandler de enkelte indsatsområder fra SSP forebyggelsesplanen i forhold til
individorienteret forebyggelse.

i 2017 i forbindelse med implementeringen af projekt
god løsladelse.

•
•
•
•
•
•
•
•

RUSMIDDELBEHANDLING:

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

UNGDOMSSANKTIONER:

Der har i 2017 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 myndighedsafdelingen, 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 frihedsstraf, bliver kriminalforsorgen som regel inddraget
med henblik på forskellige vurderinger. I det tilfælde
vil der være samarbejde med ungeteam og ungdomskonsulenterne. Ellers er samarbejdet primært, når de
unge er over 18 år. Dette vil der komme mere fokus på

Misbrugsbehandlingen for unge med misbrugsproblematikker op til 18 år ligger i Norddjurs Kommune i
Rusmiddelcentret. Ungdomskonsulenterne i UngNorddjurs 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.
Rusmiddelcenter Norddjurs har faciliteret rusmiddelbehandlingen af ca. 70 borgere under 30 år i 2017.
Af dem var ca. 12 personer under 18 år. Behandlingen
af unge med misbrugsproblemer får meget opmærksomhed på rusmiddelcentret, og de anvender mange
ressourcer på at fremskynde effektive og vedvarende
resultater med den unge i fokus. I Nedenstående har
rusmiddelcentret kort beskrevet deres indsats:
Hvilken metode anvender vi i rusmiddelbehandlingen?
I behandlingen af misbrugsproblematikker arbejder
vi ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk ramme med
fokus på den unges egen motivation til forandring. Det
vil sige, at vi ser på fordele og ulemper ved indtaget af
alkohol eller stoffer og prøver at danne os et indblik i,
hvilke årsager den unge har til at misbruge rusmidler.
Misbrug betragtes på Norddjurs Rusmiddelcenter som
et udtryk for noget mere og andet end blot en søgen
efter en rus. Måske er der nogle følelser, som den unge
ikke er i stand til at regulere? Andre gange kan det være
noget i den unges kontekst, der stresser personen og
kan medføre, at den unge flygter ind i rusmidlerne? Vi
ser i behandlingen på samspillet mellem krop, følelser,
tanker og handlinger ift. indtaget af rusmidler og arbejder os gennem en reduktion, et ophør og tilbagefaldsforebyggelse, hvis det er det, som den unge ønsker.
Hos Norddjurs Rusmiddelcenter samarbejder vi gerne
med andre relevante instanser for den unge fx myn13

dighedsafdeling, bostøtte, jobcenter, Ung Norddjurs,
egen læge, lokalpsykiatrien og kriminalforsorgen.
Vi deltager gerne i netværksmøder, hvor forskellige
instanser aftaler en fælles retning for behandlingen af
den unge.

begrundet bekymring for en ung, som vi ønsker endnu
flere øjne på. Vi har i 2017 ikke haft nogen sager i ungesamråd.

Hvilket billede ser vi af stofindtaget blandt unge i
Norddjurs Kommune?
Langt størstedelen af de unge, der bliver indskrevet
på Norddjurs Rusmiddelcenter har primært en stofproblematik. Mange af dem drikker dog en væsentlig
mængde alkohol men typisk ikke mere end deres
jævnaldrende. Der kan dog opstå nogle problemer, når
unge blander forskellige stoffer med alkohol, da alkohol kan være med til at øge den euforiserende effekt
og gøre omfanget af rusen meget mere ukontrolleret.
De hyppigst forekomne stofproblematikker, som vi ser,
er hashafhængighed, opiatafhængighed (fx oxycontin
og oxynorm) og kokainafhængighed. Vi ser mange
unge, der af forskellige årsager prøver opiater for at
dulme smerter, nedtone følelser eller for at blive høje.
Mange af dem udviser ikke respekt for stofferne, fordi
de kan udskrives af en læge, og derfor fremstår mindre
”farlige”. Hashrygning er den hyppigst forekomne
misbrugsproblematik blandt de indskrevne unge på
Norddjurs Rusmiddelcenter. Mange unge beskriver, at
de ser det som naturmedicin eller en form for smøger
og flere af dem venter bare på en politisk legalisering.
De glemmer dermed den skadelige effekt, et højt
niveau af THC kan have på den unge og formbare
hjerne, samt alle de andre negative konsekvenser af
hyppig hashrygning (fx dårligere indlæring, forværret
hukommelse og mangel på energi). Vi ser, at flere af de
unge har et kombinationsmisbrug af flere forskellige
stoffer. Slutteligt forekommer der et væsentligt antal af
de unge, der har mindst en psykiatrisk diagnose, hvor
indtaget af stoffer kan være et udtryk for et forsøg på
selvmedicinering eller flugt fra visse symptomer. Disse
unge kan betragtes som dobbeltbelastede og tildeles
meget opmærksomhed på Rusmiddelcenter Norddjurs.

Kommunen har mulighed for at lave andre foranstaltninger for en ung, som har brug ekstra støtte.

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
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ØVRIGE FORANSTALTNINGER:

Det kunne være:
• Dusørjob.
• Efterskole.
• Støtte/kontaktperson.
• Familiepleje.
• Anbringelse.

ØVRIGE FOKUSOMRÅDER:
Underretninger:
Et vigtigt fokusområde i 2017 har været underretninger.
Både hvordan de skal udformes, hvornår de skal sendes
og hvordan der ageres i forhold til underretningen.
Dette har været taget op på en fælles SSP dag, hvor
myndighedsafdelingen holdte oplæg for det øvrige
SSP samarbejde.
Radikalisering:
Vores plan for forebyggelse af radikalisering og
voldelig ekstremisme 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. Der vil i løbet af 2018 blive
iværksat et lokalt infohus på Djursland.
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 ungdomskonsulenterne. 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.

KRIMINALITETSSTATISTIK:
Som det fremgår af figur 2, så er der i år et lille fald
i antallet af unge under 18 år der er blevet sigtet af
politiet for en forbrydelse, og samtidig er det samFIGUR 2

lede antal sigtelser faldet. Blandt de 0-14 årige har
været 7 i år, mod 16 sidste år, så det er primært her
faldet har været.

KRIMINALSTATISTIK UNDER 18 ÅR NORDDJURS
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I figur 3 kan det ses at kriminaliteten blandt unge 18-25 årige er faldet i forhold til sidste år, både i antallet af
unge der er blevet sigtet, men også i samlet antal sigtelser. Af de 75 unge der er blevet sigtet er de 51 kun sigtet
en gang eller for en ting. Ud af de 177 sigtelser, er de 46 loven om euforiserende stoffer, fordelt på 36 forskellige
unge. De næststørste lovovertrædelser er ordensbekendtgørelsen, hærværk og butikstyveri. Som udgangspunkt
er der 5 ”hardcore” kriminelle i denne aldersgruppe, som står for over 35 % af kriminaliteten, samt yderlige 8-10
stykker der også betegnes som gengangere.
FIGUR 3.
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Figur 4 viser, at af de 39 unge under 18 år, der blev sigtet i 2017, så er de 26 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.
FIGUR 4.

ANTAL SIGTELSER PER UNG

30

26
25

20

15

9

10

5

2

1

0

UNGE MED
1 SIGTELSE

UNGE MED
2 SIGTELSER

UNGE MED
3-4 SIGTELSER

UNGE MED 5 EL.
FLERE SIGTELSE

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.
FIGUR 5
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SSP ØSTJYLLAND:
SSP Østjylland er kommet i stand ved at Kredsrådet
har bevilget 25 øre pr. indbygger til kompetenceudvikling af SSP medarbejdere i Østjylland.
Formålet med SSP Østjyllandsgruppen er at lave
kompetenceudvikling for alle der arbejder med SSP
opgaver i hele politikredsen.

•
•
•
•
•
•
•

I 2017 HAR DER VÆRET FOKUS PÅ FØLGENDE:

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

•
•

Unge i det offentlige rum
Ungeprofilundersøgelsen
Regeringens udspil om ungdomskriminalitet
Fokus på egen organisering.
Social pejling instruktør dag
Studietur til Samsø.
Udvikling af brugen af ”respons ware – klikkere”.

Det pædagogiske arbejde med piger
Børn, unge og sociale medier

DOKUMENTATION OG
EVALUERING:
Som dokumentation for hvordan udviklingen går,
er der taget udgangspunkt i følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ungeprofilundersøgelsen 2016 og 2017.
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 stikprøveundersøgelse 2014.
Skolebørns undersøgelsen 2014.
Unge og sociale medier 2016

Resultaterne fra Ungeprofilundersøgelsen, udarbejdet
i december 2017 har i en længere periode været lukket
ned, grundet et muligt brud på anonymiteten. Der
er dog sidst i Maj 2018 blev åbnet op igen, dog med
enkelte begrænsninger i at kunne sammenligne fra
tidligere år.
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HERUNDER ER ENKELTE TAL FRA UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2017 (I PARENTES TAL FRA 2016):
7. klasse:
Må drikke alkohol for sine forældre
Har været fuld
Ryger cigaretter hver dag eller hver uge
Har haft sex
Prøvet hash

Norddjurs:(2016)
11 % (13 %)
9 % (7 %)
2%
4, 5 % (3,7 %)
2, 0 % (2,6 %)

Landsplan:(2016)
9 % (8 %)
4 % (5 %)
1%
2,2 % (2,0 %)
1,3 % (1,1 %)

8. klasse:
Må drikke alkohol for sine forældre
Har været fuld
Ryger cigaretter hver dag eller hver uge
Har haft sex
Prøvet hash

Norddjurs:(2016)
34 % (43 %)
24 % (24 %)
3,8 %
9 % (8 %)
4, 7 % (4,5 %)

Landsplan:(2016)
31 % (28 %)
18 % (19 %)
3,1 %
7 % (8 %)
3,5 % (3,2 %)

9. klasse:
Norddjurs:(2016)
Må drikke alkohol for sine forældre
79 % (75 %)
Har været fuld
65 % (68 %)
Ryger cigaretter hver dag eller hver uge
11 %
Har haft sex
27 % (28 %)
Prøvet hash
10,0 % (12,0 %)
Nej til at føle sig ensom
75 %
Synes min krop er passende
58 %
Ja til at unge må drikke hvis deres forældre har givet lov
51 %

Landsplan:(2016)
72 % (70 %)
51 % (49 %)
7,1 %
20 % (20 %)
9,4 % (8,9 %)
70 %
54 %
43 %

KONKLUSION PÅ UNGEPROFILUNDERSØGELSEN:

Da vi forrige år gik fra at lave en årlig 9. klasses undersøgelse til at deltage i den landsdækkende ungeprofilundersøgelse, mistede vi også nogle sammenligningsmuligheder fra år til år. Det er vi ved at opbygge igen, og
samtidig kan vi sammenligne os med landsplan, hvis vi finder det relevant. Dog har den midlertidige lukning af
undersøgelsen i starten af 2018 vanskeliggjort direkte sammenligninger yderligere, men vi håber at finde gode
sammenligninger alligevel.
Tallene i ovenstående viser 5 risikoområder fra 7.-9. årgang, samt 3 andre spørgsmål på 9. årgang, og den korte
konklusion er, at vi i Norddjurs Kommune generelt har lidt dårligere tal end gennemsnittet, men de fleste tal er
ikke signifikant anderledes, måske på nær fuldskab og sex på 9. årgang. De 3 sidste tal for 9. årgang viser dog, at
vi i Norddjurs har flere tal, der er bedre end gennemsnittet.
I forhold til om man må drikke for sine forældre i 8. klasse, havde vi sidste år 43 %, der måtte det. I år er det faldet
til 34 %. Dette er vi rigtig glade for, da det har været et stort fokuspunkt i 2017.
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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/
Skolesundhed				https://www.skolesundhed.dk/Public/Forside.aspx
Nordic Parenting			
http://nordicparenting.dk/
Alt om stoffer (Sundhedsstyrelsen)
http://altomstoffer.dk/

FACEBOOK SIDER:

SSP Samrådet				https://www.facebook.com/groups/sspsamraadet/
SSP Østjylland				https://www.facebook.com/groups/500374650061703/
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