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Tak for din henvendelse af 31. januar 2012, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
1. ” Hvad laves der af opsøgende kriminalpræventivt arbejde i
Blågårdskvarteret (inkl. Prater, Ågården mv.)?
2. Hvad laves der er af opsøgende gadeplansarbejde i samme
kvarter? (her tænkes ikke på væresteder)
3. Hvad lavess der af forældreinddragende kriminalpræventivt
arbejde i samme kvarter?
4. Hvilken funktion har Hot Spot i kvarteret?
5. Hvordan sker forvaltningens samarbejde med politiet?”

Socialforvaltningens svar
Ad spørgsmål 1. ”Hvad laves der af opsøgende kriminalpræventivt
arbejde i Blågårdskvarteret (inkl. Prater, Ågården mv.)?
Børnefamiliecenter København – Nørrebro (BFCK i det følgende)
foretager opsøgende kriminalpræventivt arbejde rettet mod unge under
18 år på hele Nørrebro og herunder også i Blågårdskvarteret.
Arbejdet udføres af de 5 gadeplansmedarbejdere, som er knyttet til
”Gadepulsen” på Kapelvej,, som fungerer som BFCKs forpost i om-rådet. Kerneopgaverne for ”Gadepulsen”
”
er kontaktpersonarbejde for
unge med en socialsag, forebyggende og opsøgende gadeplansarbejde
i udvalgte områder samt indsatser for udvalgte
udvalgt grupper af unge. Andre
opgaver er drift af en lektiecafé i samarbejde med
m Dansk Flygtningehjælp samt akutopgaver.
Nedenfor under spørgsmål 2 beskrives det konkrete gadeplansarbejde
nærmere, men ”Prater” og ”Ågården” har ikke været et område, der
har været specielt fokus på.
Det opsøgende arbejde udføres ofte i samarbejde med andre, fx
Børne- og Ungdomsforvaltningen
forvaltningens gadeteam, som også udfører opsøgende arbejde i tilknytning til klubberne i området. Tilsvarende er
der et godt samarbejde med de boligsociale indsatser,
indsatser fx med
”Rabarberland”, som i dag fungerer, som almen boligsocial forening
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med rådgivning, mødested, aktiviteter i ferieperioder, en projektdel
med fokus på kriminalitetsforebyggelse mv.
Særligt om SSP samarbejdet.
BFCK og herunder Gadepulsen deltager i SSP samarbejdet.
Indenfor rammerne af dette samarbejde leveres der en række ydelser
af opsøgende kriminalpræventiv karakter:
SSP lokaludvalget har i 2011 gennemført 58 hjemmebesøg på
Indre Nørrebro med deltagelse af BFCK og politiet, heraf 10 i
kvarteret omkring Blågårds Plads. Formålet med hjemmebesøgene er at inddrage forældrene i fælles præventive løsninger med områdets aktører.
I 2011 er der skaffet i alt 81 unge i alderen 14-18 år et fritidsjob via SSP.
Der er udarbejdet en samlet plan for en gruppe unge i
alderen10-14 år, der færdes omkring Blågårds Plads på måder,
der er generende for omgivelserne. Forvaltningerne og politiet
arbejder, i samråd med forældrene, med at få de unge til at
benytte de organiserede tilbud i bydelen. Arbejdet forventes
gennemført i løbet af 2012.
Der er i 2011 afholdt velbesøgte beboermøder med deltagelse
af forældrene i to tilfælde, hvor unge har optrådt generende
overfor beboerne i kvarteret omkring Blågårds Plads.
Efterfølgende gadeplansindsats og opmærksomhed fra
beboerne har medført, at problemerne er ophørt.
Der er gennemført en række forældrearrangementer på
skolerne i området.
SSP ledergruppen udarbejder særlige koordinerede
handleplaner i tilfælde af meget alvorlige hændelser, der
involverer unge i bydelen.Det var således tilfældet i forbindelse med skuddrabet af en ung mand i Blågårdsgade i
begyndelsen af 2011.
Ad spørgsmål 2. Hvad laves der er af opsøgende gadeplansarbejde i
samme kvarter? (her tænkes ikke på væresteder)
”Gadepulsens” medarbejdere arbejder både observerende og intervenerende. Observerende betyder, at medarbejderne danner sig et
indtryk af, hvilke unge, der opholder sig hvor. De sørger for at være i
positiv dialog med de unge, men uden at blande sig.
Intervenerende betyder, at en gruppe unge har en uhensigtsmæssig
adfærd, som det bliver en opgave at ændre. Typisk sker det ved at
skabe dialog med de unge og eventuelle klagere, ved at invitere de
unge til dialogmøde om problematikken, ved at afsøge mulige
alternative opholdssteder for de unge, søge at integrere dem i
klubaktiviteter etc.
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I den efterfølgende periode følges de unge tæt i samarbejde med
relevante aktører for at sikre sig, at interventionen får de ønskede
resultater.
Konkrete eksempler på opsøgende gadeplansarbejde.
Gadepulsen har pt. 12 unge i alderen 10-15 år fra Blågårdskvarteret, som kommer i Gadepulsens lokaler 5 aftener ugentlig. Det er unge, som er identificeret via gadeplansarbejdet, og
som har udvist bekymrende tegn på at være godt i gang med at
udvikle en ”gadelivsidentitet”.
Gadepulsen har fokus på en gruppe unge i alderen 15-18 år,
som fylder negativt i Ryesgadekvarteret.
Gadepulsen har fokus på en gruppe unge i Sjællandsgadekvarteret, hvor der sideløbende er sat ind med individuelle
indsatser overfor konkrete unge og deres familier.
Gadepulsen har haft en central rolle i at løse op for de problemer, der har været for beboerne omkring ”Den blå gård” og
Wesselsgade/Gårdlauget jf. beskrivelsen ovenfor under SSP.
To medarbejdere fra ”Projekt Ny start” er knyttet til BFCK – Indre
Nørrebro. Målet for denne aktivitet er at skabe trivsel for unge mellem
15 og 23 og deres familier i området. Projektet arbejder pt. med et
konkret forløb med en gruppe unge i alderen 17-19 år fra Rantzausgade/Skyttegade området.
”Prater” og ”Ågården” har, som nævnt ikke været et område, der har
været anledning til at være specielt opmærksom på.
Ad spørgsmål 3. Hvad laves der af forældreinddragende
kriminalpræventivt arbejde i samme kvarter?
Alt, hvad BFCK foretager sig af indsatser og interventioner overfor
unge under 18 år kræver som udgangspunkt forældrenes involvering
og samtykke. BFCK arbejder meget bevidst på at finde løsninger på
de unges problemer via forældrene.
Gadepulsen opsøger de unges forældre og inviterer dem til forældremøder i Gadepulsens lokaler. Forældrene er meget positive overfor at
indgå i samarbejdet, og bidrager selv med forslag til løsning af konkrete problemstillinger.
BFCK har en familierådgiver tilknyttet de boligsociale enheder med et
åbent familierådgivningstilbud et par timer ugentlig.

Side 3 af 5

SSP samarbejdet arbejder, som nævnt ovenfor, fast med inddragelse af
forældrene. Det gælder enkeltsager, arbejdet med grupper, arrangementer for forældrene, beboermøder etc.
Ad spørgsmål 4. Hvilken funktion har Hot Spot i kvarteret?
Hotspot på Indre Nørrebro er et 4-årigt rammeprogram, som i perioden januar 2011 til udgangen af 2014 skal arbejde målrettet med at
reducere kriminalitet og øge trygheden i distrikt 8, med Blågårdskvarteret i centrum af distriktet.
Hotspot arbejder for at nå dette mål dels ved at øge effektiviteten i det
kriminalpræventive samarbejde og dels ved at understøtte lokale
aktører i deres arbejde med at få flere unge i klubber, i uddannelse, i
arbejde, med at begrænse kriminaliteten blandt unge under 25 år og
med at mindske chikane og diskrimination i området.
Dette gøres blandt andet via metodeudvikling og kompetenceløft.
Hotspot arbejder både med en borgerrettet dialog og tværsektorielt
med kommunale aktører, politiet og de boligsociale indsatser på Indre
Nørrebro.
For at undgå overlap til SSP samarbejdet er Hotspot repræsenteret i
såvel SSP ledergruppen som i Lokaludvalget.
Der iværksættes årlige handleplaner.
Som eksempler på aktiviteter, som er gennemført kan nævnes:
Stået for den indledende koordinering af en indsats overfor
uroligheder ved Korsgadehallen i forbindelse med overfaldet
på en medarbejder i foråret 2011.
Tilrettelagt og gennemført tryghedsvandring i området
omkring Blågårds Plads for at udpege og udbedre utryghedsskabende og kriminalitetsfremmende områder.
I samarbejde med Nørrebro Lokalråd, KFF og et antal idrætsforeninger oprettet Nørrebro Idrætsråd, som arbejder for at
trække flere unge med etnisk minoritetsbaggrund væk fra
gaden og ind i idrætsklubberne.
Optimeret Nørrebrobasen således at borgere og professionelle
nemmere kan finde tilbud til de unge.
Sammen med Blågårdens afdelingsbestyrelse, Kultur Indre
Nørrebro og ”Vi skaber job” afholdt beboerseminar om
fritidsliv, job og uddannelse og tryghed og trivsel.
Det er Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som har det
overordnede ansvar for aktiviteten.
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Ad spørgsmål 5. Hvordan sker forvaltningens samarbejde med
politiet?”
BFCK Nørrebro har et godt og fortroligt samarbejde med politiet.
Konkret foregår samarbejdet bl.a. indenfor rammerne af SSP
samarbejdet. BFCK og politiet er repræsenteret i såvel SSP
ledergruppen som i SSP lokaludvalget.
Som nævnt i afsnittet om SSP samarbejdet, foretager medarbejdere fra
BFCK og medarbejdere fra politiets kriminalpræventive afdeling i
fællesskab hjemmebesøg hos familien, når der udtrykkes ”bekymring”
for en ung, eller den pågældende er blevet afhørt for et kriminelt
forhold. På baggrund heraf vurderes det, om der skal følges op med
nye aftaler.
Via projekt ”Kend din betjent” er kendskabet og samarbejdet blevet
styrket.

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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