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Kære Jonas Bjørn Jensen
Tak for din henvendelse af 12. september 2012, hvor du stiller
følgende spørgsmål:
Hvor mange kommunale eller kommunalt støttede tilbud og
1. ”Hvor
indsatser rettet mod unge og udsatte unge, er der på Nørrebro?
Du ønsker en liste over de forskellige tilbud og indsatser.
2. Hvor mange af disse indsatser er rettet mod kriminelle, og
hvor mange er rettet mod den gruppe af udsatte unge på
Nørrebro, der ikke er kriminelle?
3. Mener borgmesteren og forvaltningen, at der er et passende
antal tilbud til udsatte unge, der ønsker fællesskaber om andet
end kriminalitet?”
Følgende besvarelse indeholder en liste over Socialforvaltningens
indsatser på Nørrebro – herunder også de tilbud som SocialforvaltSocialforvalt
ningen støtter via § 18 midlerne.
midler
Efter aftale med Nanna Møller modtager du senest den 5.11.2012 en
oversigt over alle forvaltningers indsatser samt svar på spørgsmål 2 og
3.
Nedenfor er endvidere indsat link til LG Insight’s rapport fra 2010:
”Undersøgelse af kriminalpræventive aktører
ak
og indsatser på
Nørrebro, Københavns Kommune”
http://www.lginsight.dk/f/f1/Aktoeranalyse_Noerrebro_KBH_LG_Insight.pdf
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Socialforvaltningens svar
Ad 1)
Unge på Nørrebro kan udover nedenstående benytte den række af
bydækkende tilbud, som Socialforvaltningen råder over. Disse er ikke
medtaget her.
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Kommunale tilbud:
Børnefamilieenheder
Børnefamiliecenter København har 8 enheder, der har ansvaret for
Københavns Kommunes indsats for de mere end 5.000 børn og unge
under 18 år med sociale og psykiske vanskeligheder, der har brug for
særlig støtte efter Servicelovens kapitel 11. Børnefamilieenheden på
Nørrebro ligger i Griffenfeldsgade 44, 2200 Kbh. N.
Ungerådgivningerne
Ungerådgivningen er et åbent, anonymt rådgivningstilbud, der primært retter sig mod børn og unge i alderen 12-18 år, der har brug for
at snakke med en kompetent voksen. Ungerådgivningen på Nørrebro
ligger på Bragesgade 8D
Socialrådgivere på skoler
29 skoler i København har tilknyttet en socialrådgiver 1-2 dage om
ugen. Elever og forældre kan selv henvende sig, og socialrådgiveren
bliver inddraget i tiltag når lærere, skoleledelse, forældre eller elev
oplever vanskeligheder eksempelvis i forhold til fravær, konflikter,
problemer i familien mv. Følgende skoler på Nørrebro har tilknyttet
en socialrådgiver: Blågård Skole, Nørrebro Park Skole, Hillerødgades
Skole, Guldberg Skole og Rådmandsgades Skole.
Sjakket
Sjakket er et fritidstilbud for børn mellem 6 og 12 år i Københavns
Kommune, som ikke kan eller vil bruge de eksisterende tilbud.
Sjakket er beliggende på Skaffervej i Københavns Nordvestkvarter.
Tilbuddet er blandt andet målrettet børn fra Mjølnerparken, hvorfor
der arrangeres daglig transport fra Mjølnerparken til lokalerne på
Skaffervej.
Ressourcecenteret Ydre Nørrebro (RCYN)
Aktivitets- og frivillighedscenter for unge mellem 13 og 18 år. RCYN
samarbejder med unge fra lokalområdet, frivillige foreninger og
enkeltindivider omkring aktiviteter i og omkring centeret.
Gadeplansmedarbejdere
I særligt udvalgte områder er der gadeplansmedarbejdere, som
etablerer kontakt til uroskabende unge, fungerer som rollemodel,
motiverer til fortsat skolegang og guider til fornuftige fritidsaktiviteter
mv. På Nørrebro er der 15 gadeplansmedarbejdere, der er tilknyttet
hhv. projekt Ny Start, der er et SATS-puljefinansieret projekt i 4
udsatte boligområder, Ungerådgivningen, Gadeplansarbejdet ”CAN”
og Gadepulsen (se nedenfor).
Den Korte Snor
Et tilbud til unge kriminelle eller kriminalitetstruede unge mellem 10
og 17 år samt 18 og 25 år. Når de unge er i tilbuddet følges de tæt med
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intensive socialfaglige støtteforanstaltninger, herunder støttekontaktpersoner, der samarbejdes med forældre, den unge og en socialrådgiver og der udarbejdes en handleplan for den unge med forpligtende
skole- og fritidsaktiviteter. Den Korte Snor er bydækkende, men har
lokale teams på seks socialcentre herunder på Nørrebro.
18+ Centre
I de mest udsatte områder af byen tilbyder særlige 18+ centre
(væresteder) unge en vej ud af kriminalitet. Centrene har åbent om
eftermiddagen og aftenen. I centrene arbejdes der systematisk med at
få de 18-25-årige unge ud af de kriminelle miljøer og i gang med
uddannelse og arbejde. Værestederne samarbejder med Den Korte
Snor+ og Exitprogrammet. Følgende 18+ centre er beliggende på
Nørrebro: Gadepulsen+ (Kapelvej 47), Upload (Rådmandsgade 43).
Derudover er Ressourcecenteret 18+ på Ragnhildsgade 1 også
målrettet unge fra Nørrebro.
SSP/SSP+
SSP er et lokalt samarbejde mellem skole, Socialforvaltning, Politi,
fritidsklubber samt Kultur- og Fritidsforvaltningen. SSP’s mål er at
forebygge kriminalitet blandt børn og unge. SSP+ er et lokalt SSPsamarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, Børne- og
Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og politiet målrettet unge
mellem 18 og 25 år.
Kommunalt støttede tilbud:
Følgende frivillige sociale indsatser er forankret på Nørrebro og
modtager støtte fra Socialforvaltningen via § 18 midlerne i 2012.
Dansk Flygtningehjælps drengeklub
Samvær, aktiviteter og rådgivning i Ressourcecenter Ydre Nørrebro.
Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe i lektiecafeen på Kapelvej
I samarbejde med Gadepulsen arrangeres Netværksturer for
kriminalitetstruede minoritetsunge.
Foreningen Sjakkets lektiehjælp
Direkte og online lektiehjælp til unge fra Indre og Ydre Nørrebro.
Frivillighedsambassadører på Indre Nørrebro
Aktiviteter der skal få flere kriminelle eller kriminalitetstruede unge
over 18 år til at arbejde frivilligt i lokalområdet.
Frivillighedsgruppen på Blegdamsvej
Lektiecafe og aktiviteter for tosprogede børn.
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Lektiecafé ved Red Barnet
Red Barnet Ungdom driver ni lektiecafeer i socialt udsatte
boligområder herunder på Nørrebro.
Lektiehjælpen ved Tagensbo
Lektiecafé og aktiviteter for etniske unge på Nørrebro.
Netværksgruppen i Mjølnerparken
Netværksgruppen tilbyder lektiehjælp for børn og unge, arrangerer
udflugter og fællesarrangementer, der sigter mod at involvere flere
forskellige brugergrupper.
Pigegruppen Sjællandsgade
Fritidstilbud til piger mellem 12 og 15 år bosiddende i Lejerbo i
Sjællandsgade.
Rabarberlandet
Organisation der laver aktiviteter på Indre Nørrebro sammen med og
for beboerne i området, eksempelvis sportsaktiviteter, pigeklub, lektiecafé mv.
Transmogriffen
Transmogriffen er et værested for unge mellem 15 og 30 år med
forskellige problemstillinger. Stedet tilbyder uformelle samtaler og
aktiviteter samt henviser til relevante tilbud.
Your Choice Your Future
Tilbud om undervisning og behandling til unge der er på vej ud af et
misbrug. Målet er at give de unge redskaber, så de er i stand til at
klare et job eller gennemføre en uddannelse.

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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