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SSP-samarbejde
SSP er et formaliseret lokalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi.
SSP-samarbejdet tager udgangspunkt i Langeland Kommunes børn og ungepolitik, samt øvrige politikker. Fokus i disse er bl.a.
Forebyggelse, inklusion og at undgå anbringelse.

Formal
SSP-samarbejdet har som overordnet formål:¨
At forebygge kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge.
At opfange faresignaler og udviklingstendenser i bekymrende adfærd.
At sikre bedst mulig trivsel i målgruppen og derved fastholde lav misbrugs- og kriminalitetsfrekvens blandt børn og unge i
kommunen.

Vision
•

At alle unge i Langeland Kommune har mulighed for et godt og trygt børne- og ungdomsliv.

•

At udvikle en forebyggelsesindsats, der medvirker til et lavt misbrugs- og kriminalitetsniveau, blandt kommunens børn og
unge.
At etablere og kvalificere en hurtig og malrettet forebyggende indsats i forhold til konkrete børn og unge, der er i risiko
for at ende i misbrug eller kriminalitet.

Succeskriterier
•

At alle i målgruppen får mulighed for at deltage i SSP-vejledningens forebyggelsesprogram.

•

At alle forældre til målgruppen får mulighed for at deltage i SSP-vejledningens forebyggelsesprogram.

•

At unge, skole og forældre oplever positiv effekt af forebyggelsesarbejdet.

•

At SSP-netværket fungerer optimalt og at relevante tiltag oprettes efter behov.

•

At tiltagene løbende evalueres.

•

At SSP har viden om og løbende følger udviklingen i kriminalitet og misbrug i målgruppen. Derved kan det forebyggende
arbejde målrettes og dermed udnyttes de afsatte resurser bedst muligt.
At SSP løbende, idet omfang det er muligt, evaluerer effekten af den forbyggende indsats.

Malgruppe
Unge i alderen 10-18 ar.

Organisation
Den kriminalpræventive indsats i Langeland Kommune er organiseret på tre niveauer – det ledende, det koordinerende og det
udførende niveau.

Ledelse
Lokalrådet er SSP-organisationens øverste organ.
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Koordination
Ungdomsskolen har ansvaret for SSP-arbejdets tilrettelæggelse, koordination og udførelse.
De forskellige indsatsformer prioriteres og målrettes de relevante målgrupper.
Følgende problemstillinger vurderes løbende:

•

Hvordan er kriminaliteten i kommunen?

•

Hvordan er misbrugssituationen i kommunen?

•

Hvilke ressourcer har SSP-samarbejdet til rådighed?

Hvordan anvendes ressourcerne bedst for at løse de forebyggende opgaver, man har afdækket?

Udførelse
Der er ansat 1/2 SSP konsulent i Ungdomsskolen, som varetager udførende og koordinerende funktioner.
Herunder ansættelse af medarbejdere til matrikelløs klub mm.

Arbejdsopgaver & funktion
SSP-medarbejdernes arbejdsopgaver i forhold til det ledende og koordinerende niveau er:

•

At samle viden om og være opdaterede på, hvilke former for forebyggelse der virker.

•

At udvikle ideer og forslag til kriminalpræventive indsatser.

•

At afdække generelle og lokale årsager til denne kriminalitet.

•

At beskrive lokale muligheder for at arbejde kriminalpræventivt.

•

At koordinere de vedtagende indsatsområder.

•

At motivere og inspirere institutioner og professionelle til at arbejde forebyggende.

At foreslå og koordinere udarbejdelse af materiale og kursustilbud.
SSP-medarbejderens arbejdsfunktioner i forhold til det udførende niveau er:

•

At formidle viden og ideer.

•

At være igangsætter.

•

At koordinere.

•

At rådgive.

•

At opsamle erfaringer og viden fra det konkrete forebyggende arbejde.

•

At evaluere.

Det er af afgørende betydning, at SSP-medarbejderne møder de unge i de unges hverdag. I Langeland Kommune har man
derfor valgt, at SSP-medarbejderne har et tæt samarbejde med kommunens folkeskoler, friskoler og ungdomsklubber.
SSP-medarbejderne kommer på skolerne i forbindelse med anonym rådgivning, teammøder, klasseundervisning, forældremøder og SSP-skolemøder.
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SSP-vejledning
I SSP-vejledning bind 2 og indsatskatalog bind 3 er indsatser og arbejdsmetoder beskrevet for skolerne.
Vejledningen opdateres løbende i forhold til den nyeste viden på området.
SSP-vejledning, se bilag 1

SSP-struktur

Kommunalbestyrelse
LSK
Politiets lokalråd

Børn-, unge- og socialchef

SSP

Ungdomsskoleleder

Koordinerende udvalg

SSP konsulent

Matrikelløs klub i
Rudkøbing

Nord skolen
Ørstedskolen

Og

Humble skole

Div. Hotspots

Skrøbelev skole

På Langeland

Friskoler
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SSP Koordinerende udvalg
LSK udvalgsformand
Børn-, unge- og socialchef
Pædagogisk konsulent
Familieafdelingsleder
Folkeskole ledere
Afd. leder udskoling Ørstedskolen
Ungdomsskoleleder
SSP konsulent
UU Vejleder
Fyns Politi
Friskoleledere
Ad hoc indkaldte
Der afholdes mindst 2 møder årligt

Skolemøder
Skoleleder, SSP-kontaktlærer, SSP-konsulent, UU-vejleder, Sagsbehandler Familieafdelingen, Fyns Politi, Skole afd. ledere,.
Ad hoc Leder fra andre skoler
Der afholdes 4 møder årligt på Ørstedskolen, der kan udvides efter behov.

Indhold for skolemøder
Formålet med skolemøderne er at lave konkret primært kriminalitetsforebyggende arbejde med udgangspunkt i de voksne,
som er omkring de unge dagligt. Der skal tillige skabes et netværk, som kan reagere hurtigt på en uheldig udvikling i grupper af
unge eller hos den enkelte unge.

Individmøder §115
SSP koordinator, SSP– konsulent, Fyns Politi, Skoleleder repræsentant, Familieafdeling repræsentant, Socialpsykiatri repræsentant, Jobcenter repræsentant. Fagpersoner kan indkaldes Ad hoc.

SSP-samarbejdets tre hovedindsatsomrader
•

Den generelle forebyggende indsats

•

Den specifikke indsats

•

Den individorienterede indsats
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Generel forebyggende indsats
Den generelle indsats retter sig mod alle børn og unge i kommunen.
Denne udføres på alle kommunens folkeskoler, friskoler og i ungdomsklubberne. Her møder vi de unge i deres eget miljø – i
deres hverdag – og det er her, vi har mulighed for at se dem i samspil med andre og påvirke deres sociale opfattelse.
SSP-opgaverne på det generelle niveau er bl.a:

•

At lave forebyggende undervisning.

•

At samle viden om børn og unges kriminalitets- og misbrugsproblematikker.

•

At afdække generelle og lokale årsager til disse.

•

At beskrive lokale muligheder for at arbejde kriminalpræventivt.

•

At udvikle ideer og forslag til kriminalpræventive indsatser.

•

At koordinere de vedtagne indsatsområder.

At motivere og inspirere skolerne og ungdomsklubberne til at arbejde forebyggende.

Forældremøder
SSP–konsulent tilbyder foredrag og undervisning til forældre og børn i Langelands skoler.
Det er SSP’s mål at deltage i forældremøder hvor der er iværksat specifikke eller generelle indsatser.
Det gode forældresamarbejde begynder ikke først i 7. eller 8. klasse, når problemerne opstår. Det er afgørende at få forældrene engageret så tidligt som muligt og gøre dem bevidst om deres betydning. Ift. specifikke indsatser.
Eksempler på temaer der undervises i:

•

Det gode ungdomsliv

•

Dit og mit

•

Alkoholdningen.dk

•

Dit liv på nettet

SSP-kontaktflader og samarbejdspartnere, se bilag 2

Den specifikke indsats
Den specifikke indsats retter sig mod børn og unge, hvis adfærdsnormer er ved at udvikle sig i en uheldig retning. En sådan indsats kan være et målrettet arbejde med en gruppe, hvis normer har taget en negativ retning. Dette kan have til formål enten at
splitte gruppen eller påvirke gruppens normer i positiv retning. Arbejdet vil ofte forme sig som aktiviteter, der er egnede til at
udvikle den enkelte deltagers personlighed (identitet) og socialisering.
Den specifikke indsats kan også være indsats i Hotspots:
Et Hotspot kan være et sted (f.eks. Rudkøbing midtby) eller en begivenhed (f.eks. festivallen).
For at arbejde med Hotspot skal der laves en handleplan, hvor alle involverede parter kender deres rolle og dermed arbejder
ud fra en fælles strategi. SSP’s rolle er at organisere samarbejdet og at være bindeled for samarbejdspartnerne – Politi, samaritter, vagter, forretningsindehavere, boligforeninger m. fl.

7

Den individorienterede indsats
Den individorienterede indsats retter sig imod enkeltpersoner, der har udvist kriminel eller anden uhensigtsmæssig adfærd
eller har behov for hjælp og støtte.
Ansvaret for en sådan indsats vil oftest være placereret hos Familieafdelingen, men SSP-samarbejdet kan her være med til at
lette arbejdet for den fagperson, som har begrundet formodning om, at en indsats er påkrævet. På denne måde sikres det, at
tilbagemeldingerne om indsatsen, når de relevante fagpersoner.
Det er vigtigt at samle erfaringerne og metoderne fra dette arbejde, da det kan inspirere til videreudviklingen af metoder inden for de andre områder, ligesom det er med til at forankre den tværfaglige kultur i det hele taget.

SSP-konsulents arbejdsmetoder
Det er målsætningen, at alt forebyggende arbejde skal være evidensbaseret og dermed forskningsmæssigt underbygget. Kun
derved sikrer vi, at de ressourcer som afsættes til forebyggelse, bruges bedst muligt og har den største effekt. Og kun derved
har vi mulighed for at dokumentere, hvilken effekt forebyggelsen har.
Et andet vigtigt område er inddragelse af forældrene. Forskning viser, at forældres holdning har afgørende betydning for deres børns adfærd.
SSP-konsulents arbejdsmetoder, se bilag 3

Afhøringer af børn og unge under 18 ar
Familie afdelingens sagsbehandlere i kommunen deltager ved alle afhøringer af børn og unge under 18 år. Dette har til formål, dels at være den unges bisidder ved afhøringen, dels at få en hurtig kontakt med familien ved førstegang kriminalitet.
Familien vil typisk få tilbud om et hjemmebesøg.

SSP-konsulents arbejdsbeskrivelse
SSP-konsulent skal:

•

Deltage i den forebyggende planlægning på skolerne ud fra den gældende SSP-vejledning.

•

Sammen med ledelsen på skolen sikre at alle årgange, der er nævnt i vejledningen, får besøg af SSP til både klasseunder
visning og til forældremøder.

•

Hjælpe med at implementere SSP-vejledningen i årsplanlægningen, sådan alle i god tid ved, hvornår SSP-vejleder kommer
i klassen, og hvornår SSP er repræsenteret ved forældremøder.

•

Deltage i relevante møder – f.eks. SSP-skolemøder.

•

Være opmærksom på elever, der ligger inden for SSP-regi.

•

Være opmærksom på skoleskift, hvis eleven er kendt af SSP.

•

Facilitere § 115 individmøder

•

Deltage i SSP koordinerende udvalg

•

Registrere og have det overordnede overblik over indsatser

•

Holde sig opdateret og implementere relevant og ny viden

•

Lede gadeplans arbejdet
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Bilag 2 - SSP-kontaktflader og samarbejdspartnere

Skoler
Institutioner
Politi

Forvaltning
Familieafdeling

Politiker
Foreninger

SSP lokalråd

SSP

SSP samrådet

Borgere

UU vejleder

Jobcenteret

Ungdomsskole

Hotspot
samarbejde

Forældremøder
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Bilag 3 - SSP konsulents arbejdsmetoder
Se beskrivelse i indsatskatalog bind 3 og forebyggende indsatser bind 4.

Bilag 4 – Relevant lovgivning
Serviceloven
Udveksling af oplysninger i det tidlige eller forebyggende arbejde.
§49a Skole, skolefritidsordning, sygeplejersker, sundhedsplejersker, læger, tandlæger og tandplejere ansat i den
kommunale sundhedstjeneste, dagtilbud, fritidshjem og myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, kan indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i det tidlige eller
forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge.
Stk. 2. Udveksling af oplysninger efter stk. 1 til brug for en eventuel sag, jf. kapitel 11 og 12, om et konkret barn eller
en ung kan ske én gang ved et møde. I særlige tilfælde kan der ske en udveksling af oplysninger mellem de myndigheder og institutioner, der er nævnt i stk. 1, ved et opfølgende møde.
Stk. 3. Selvejende eller private institutioner, private klinikker eller friskoler, som løser opgaver for de myndigheder,
der er nævnt i stk. 1, kan indbyrdes og med de myndigheder og institutioner, der er nævnt i stk. 1, udveksle oplysninger i samme omfang som nævnt i stk. 1.
Stk. 4. De myndigheder og institutioner, der efter stk. 1-3 kan videregive oplysninger, er ikke forpligtede hertil
Bekendtgørelse om kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring.
I medfør af § 8 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1019 af 23.
september 2014 fastsættes:
§ 1. Når kommunen underrettes om, at en person under 18 år skal afhøres hos politiet, skal kommunen sende en
repræsentant,
1) når den pågældende efter det oplyste ikke tidligere har været sigtet,
2) når der efter det oplyste kan blive tale om fremstilling i retten med varetægtsfængsling af den pågældende,
3) når den pågældende selv eller dennes forældre efter det oplyste ønsker, at en repræsentant for kommunen er til
stede, og
4) når den pågældende er under 15 år, medmindre der er tale om rene bagatelsager, eller forældrene efter det oplyste vil være til stede.
Stk. 2. I andre tilfælde end de i stk. 1 nævnte bør kommunen så vidt muligt sende en repræsentant til afhøringen.
§ 2. Når kommunen bliver underrettet om en forestående afhøring af et barn eller en ung under 18 år, skal kommunen underrette barnets eller den unges forældre, medmindre forældrene efter det oplyste i forvejen er bekendt med
afhøringen eller ikke kan findes, eller underretningen vil stride imod, hvad der er bedst for barnet eller den unge.
§ 3. Når kommunen bliver underrettet om afholdelse af grundlovsforhør eller afhøring i retten af en sigtet eller tiltalt
under 18 år, skal kommunen sende en repræsentant til afhøringen.
§ 4. Når kommunen bliver underrettet om, at en person under 15 år skal afhøres som vidne i en straffesag hos politiet eller i retten, skal kommunen sende en repræsentant til afhøringen.
§ 5. Under afhøringen hos politiet skal repræsentanten støtte barnet eller den unge og påse, at afhøringen foregår
med en skånsomhed, der er afpasset sagens karakter og barnets eller den unges alder. Repræsentanten skal under
afhøringen forholde sig neutral og må ikke deltage aktivt i udspørgningen.
Stk. 2. Under afhøringen i retten skal repræsentanten støtte barnet eller den unge samt bidrage til, at retsmødet får
et forløb og et resultat, der i så høj grad som muligt tilgodeser, hvad der er bedst for barnet eller den unge.
§ 6. Når kommunen bliver underrettet om, at en person under 18 år ønskes afhørt, skal kommunen snarest vurdere,
om der er behov for iværksættelse af hjælpeforanstaltninger for den pågældende og dennes familie.
§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. maj 2015.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 79 af 4. februar 1998 om kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og
indenretlig afhøring ophæves.
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Enkeltpersoners underretningspligt m.v.
Ifølge Servicelovens § 154 gælder for enhver borger en ubetinget underretningspligt, når børn eller unge under 18 år lever i en
alvorligt truet situation. Bestemmelsen lyder: ”Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller
opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer det sundhed eller
udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen”.
En udvidet underretningspligt gælder imidlertid efter servicelovens § 153 for personer, der udøver offentlig tjeneste eller
hverv, det vil bl.a. sige ansatte i dagtilbud.
§153 har denne bestemmelse:
”Personer, der udfører offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udførelsen af tjenesten
eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage,
1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11,
2) at et barn umiddelbart efter fødslen, kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold, eller
3) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.”
Paragraffens stk. 2 giver socialministeren mulighed for at fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper eller personer.
Paragraffens stk. 3 bestemmer, at kommunen efter anmodning skal give de personer, der har underrettet, oplysninger om,
hvorvidt underretningen har ført til undersøgelser eller foranstaltninger over for barnet eller den unge.

Retsplejeloven
§ 115. Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til:
1) det kriminalitetsforebyggende samarbejde (SSP-samarbejdet),
2) politiets samarbejde med de sociale myndigheder og social- og behandlingspsykiatrien som led i indsatsen over
for socialt udsatte personer (PSP-samarbejdet) eller
3) samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet (KSP-samarbejdet) som led i indsatsen
over for:
a) dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen,
b) dømte under 18 år, der løslades fra institutioner m.v. uden for kriminalforsorgen, hvor de er anbragt i henhold til §
78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og
c) personer, der løslades fra varetægtsfængsling eller anden frihedsberøvende foranstaltning efter kapitel 70, hvis de
skønnes at være radikaliserede eller i risiko for at blive det.
Stk. 2. I samme omfang som nævnt i stk. 1 kan en myndighed videregive oplysninger om enkeltpersoner til politiet og
andre myndigheder, der indgår i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1. Oplysningerne må i forbindelse
med de nævnte former for samarbejde ikke videregives med henblik på efterforskning af straffesager.
Stk. 3. Inddrages selvejende institutioner, der løser opgaver for det offentlige inden for social-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet eller social- og behandlingspsykiatrien, i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1, kan
der i samme omfang som nævnt i stk. 1 og 2 udveksles oplysninger mellem myndighederne og institutionerne.
Stk. 4. De myndigheder og institutioner, der indgår i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1, er ikke forpligtet
til at videregive oplysninger efter stk. 1-3
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Bekendtgørelse 2010-06-28 nr. 803 om underretning af kommunen om afhøringer af sigtede under 18 år
I henhold til § 752, stk. 2, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 29. oktober 2009, og efter bemyndigelse fra justitsministeren fastsættes:
§ 1. Politiet underretter kommunen om sagen, når en sigtet under 18 år skal afhøres, og sigtelsen angår
1) overtrædelse af borgerlig straffelov, eller
2) forhold, der efter loven kan medføre frihedsstraf.
Stk. 2. Underretning kan dog undlades om afhøringer, der foretages i direkte forbindelse med, at sigtede af politiet
træffes under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold, for hvilket der ikke bliver spørgsmål
om højere straf end bøde.
§ 2. Underretningen sker til den kommune, hvor sigtede bor. Er bopælskommunen ikke oplyst, eller kan der på
grund af afstanden ikke gives møde herfra, underrettes den stedlige kommune.
Stk. 2. Hvis den i § 1 nævnte underretning ikke er sket skriftligt, skal der efterfølgende tillige ske skriftlig underretning af kommunen.
§ 3. En repræsentant fra kommunen skal så vidt muligt have adgang til at overvære afhøringer som nævnt i § 1, der
foretages af politiet eller i retten.
§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Yderligere information kontakt:
SSP Leder Michael Kjeldsen tlf. 20585101 mk@langelandkommune.dk
SSP Konsulent Peter Hellerstedt Nyholm tlf. 21245724 pehn@langelandkommue.dk
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