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Meldinger om status på det lokale arbejde med
10 punktsplanen, april 2005

Sagsfremstilling
K10 – børnefamilier med særlige behov bad i februar 2005 de 15 lokale
10 punktsgrupper om at udarbejde og fremsende en beskrivelse af deres
foreløbige erfaringer med implementering af 10 punktsplanen i deres
lokalområde.
Lokalcentrenes børnefamilieteamchefer har været tovholder på de lokale tilbagemeldinger.
Dette notat indeholder et let redigeret sammenklip af de 15 tilbagemeldinger fra de 15 lokalområder.
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1.

AMAGERBRO

22.marts 2005
Vedrørende status for det lokale arbejde om 10 punktsplanen.
Indledningsvis oplyses, at lokalcenter Amagerbro i november 2004 holdt møde med
Dorit Kristensen, Islands Brygge Bibliotek. U&U var forhindret i at deltage i mødet.
Vi drøftede situationen omkring unge på Islands Brygge, herunder de besøgende på
biblioteket. Endvidere blev Dorit orienteret om situationen i Amagerbros distrikt som
helhed og om SSP organisationen, jr. nedenfor.
Der er generelt stille på Islands Brygge, herunder i medborgerhuset og i biblioteket. Der
er ikke behov for særlig indsats p.t.
Islands Brygge er et lille bibliotek, der har til huse i samme bygning som lokalcenter
Amagerbro.
Der er 25 siddepladser i biblioteket, der primært anvendes af unge studerende og børnefamilier med små børn. Ældre borgere kommer for kort at læse avis.
Også de 5 PC pladser anvendes fortrinsvis af studerende. Dog kommer der lejlighedsvis
en lille gruppe børn i alderen 10 – 14 år, som bruger Pc’erne. Der er på ingen måde til
gene for andre brugere eller personale.
Konklusionen var, at alt er stille og fredeligt og ingen fare på færde. Imidlertid er det
godt at have et beredskab, hvis situationen skulle ændre sig. Dette kunne vi bedst sikre
ved at arbejde for en formel optagelse i SSP ledergruppen, hvilket nu er sket.
Dorit Kristensen inviteres til kommende SSP møder, som afholdes ca. 6 gange årligt.
Problemområder i socialdistriktet.
Hørgården er et nyere socialt boligbyggeri, hvor Amagerbro i en årrække har drevet et
boligsociale projekter. De dengang opbyggede samarbejdsrelationer med lokalbestyrelse
og ejendomsfunktionærer består stadig. De problemer, der opstår her, løses i dette samarbejde og i almindeligt SSP regi.
Amagerbros særlige indsatsområde er boligområdet Telemarksgade og de omkringliggende bebyggelser.
Boligområderne er kendetegnet ved, at ca. 35 % af beboerne er fremmede statsborgere –
men ca. 70 % er af anden etnisk oprindelse end dansk.
En gruppe unge har i årenes løb skabt uro og frygt i boligområdet, hvorfor Amagerbro
iværksatte et boligsocialt projekt. Det lykkedes at få ungegruppen til at falde til ro og
dermed medvirke til et trygt boligområde.
Imidlertid er det nu lillebrorgenerationen, der er problemet og er målgruppen for den
indsats, der er i gang nu.
Indsatsen foregår i et værested i bebyggelsen, i et PC værksted og ved opsøgende arbej2

de i området.
Der er ansat projektmedarbejdere og beboerrådgiver. En lejlighed i bebyggelsen er projektets base.
Kort beskrevet er indsatsen:
§
§
§
§

Opdragende kontakt med børnene
Indslusning i almindelige tilbud (klubber m.v.)
Forældrekontakt
Forældreinddragelse

Formålet er at undgå kriminalitet, hærværk og truende adfærd for derigennem at bevare
et roligt og trygt boligområde.
Aktørerne i arbejdet er projektmedarbejderne, beboerrådgiver, områdets klubber, SSP
gruppen og Amagerbros Børnefamilieteam.
Om SSP gruppens samlede indsats henvises til gruppens årsplan.
Der er på Amager etableret et fælles SSP forum, idet ungegrupperne i dag er meget
mobile og bevæger sig boligområderne på tværs af sociale distrikter.
I dette fælles regi er udarbejdet et projekt, der retter sig mod beskæftigelse af de unge.
Projektet er startet omkring årsskiftet.
Hvis indsatsen i forhold til nydanskerne skal lykkes, skal forældre inddrages i større
grad end det hidtil er lykkedes.
Beboerrådgiver og Amagerbro har derfor søgt Integrationsministeriet om midlet til oprettelse af Den Aktiverende Højskole – et projekt der tidligere har haft succes på Nørrebro. Projektet tilsigter uddannelse af forældre og inddragelse af forældre.
De ansøgte midler er blevet bevilget og projektet er planlagt at starte senere i år.
10 punkts planen har egentlig ikke betydet så meget for Amagerbro. Parterne, som er
involveret i SSP samarbejdet er meget aktive i forhold til løsning af opgaverne.
Samarbejdet mellem forvaltningerne fungerer upåklagelig – og også samarbejdet med
Station Amager.
Med venlig hilsen

Børge Bak
Teamchef
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2.

BISPEBJERG
Vedr. status for det lokale arbejde med 10 punktsplanen.

K10 har i mail af 9. feb. 05 anmodet om status set i forhold til den lokale implementering af 10 punktsplanen hvilket der herved skal redegøres for vedr. lokalområdet Bispebjerg.
I forbindelse med modtagelsen af 10 punktsplanen blev der herfra indkaldt til et indledende samarbejdesmøde med deltages af ledelsesrepræsentanterne fra henholdsvis UUF
og KFF – et mødesom først kunne afvikles ultimo nov. 05 grundet div. andre aktiviteter
hos mødedeltagerne.
På dette møde blev repræsentanten informeret om lokalområdets virke indenfor SSP
regi ligesom områdets ”akutnetværks” virke tillige blev omtalt.
Det blev på mødet aftalt at KFF repræsentanten til næste møde (som blev aftalt til afholdelse medio jan. 05) skulle afklare visse spørgsmål i egen forvaltning i forhold til 10
punktsplanen.
Efterfølgende blev der modtaget meddelelse om at KFF havde udpeget en anden ledelsesrepræsentant for Bispebjerg i form af afdelingsbibliotekar Mette Lieth (Biblioteket
på Ørnevej).
Der blev primo februar 05 afholdt møde i den ”nye” ledergruppe med delagelse af repræsentanterne for såvel KFF som UUF, (klub)distrikts-medarbejder fra UUF samt undertegnede.
På mødet er emner drøftet:
§ på Bispebjerg er der en pigebande/gruppering som periodevis virker som ”tæskehold”. Denne bande/gruppering er ikke alene et Bispebjerg fænomen da der
er klare ”udstikkere” til unge fra Ydre Nørrebro. SSP-lokaludvalget har i årsplanen for 2005 valgt at sætte fokus på denne gruppe – herunder ”registrering” af
pigerne samt opsøgende arbejde ved større lokale arrangementer.
§ medarbejder fra KKF (Biblioteket – ørnevej) deltager i de mdl. møder i SSPlokaludvalget. Mette Liedt deltager i møderne i SSP-leder-gruppen som afholdes
ca. hver 2. måned.
§ Biblioteket på Ørnevej har som direkte følge af 10-punktspalnen fået ansat en
ressourcemedarbejder 15 timer ugl. (man. – fre. 14 – 17) hvor tanken er at pågældende skal medvirke til at dæmpe evt. tilløb til ”problemer” på biblioteket –
profilen på arbejdsområdet var på dette tidspunkt ikke nærmere defineret…
§ lokalområdets akutnetværk ”reetableres”- d.v.s. visse nye medlemmer hertil skal
udpeges og konceptet herpå skal skrives up-to-date. Der er dog ingen tvivl om at
akutnetværket både kan og skal bruges i forhold til lokal uro i bydelen. Distriktsmedarbejderen står for dette.
Med venlig hilsen
Flemming Kragh
Børnefamilieteamchef
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3.

BRØNSHØJ/HUSUM
7. april 2005.

10 Punktprogrammet i forhold til Brønshøj/Husum – Tingbjerg.
Geografisk dækker bydelen et af kommunens største; Desuden kendetegnet ved to forskelligartede områder.
Tingbjerg, som udelukkende består af socialt boligbyggeri og en markant overvægt af
beboere med anden etnisk herkomst. To lokale skoler, fire klubber samt et bibliotek.
Brønshøj Husum som har en mindre del sociale boliger, mange ejerboliger i form af
enfamilieshuse samt lejligheder. Her er 4 lokale skoler, 5 klubber, bibliotek samt medborgerhus.
Tingbjerg – Brønshøj - Husum har i perioder været præget af uro og kriminalitet. Det er
konstateret, at det har været en gruppe af 4-5 faste unge, som er kendte i systemet; flergangskriminalitet, hærgen på skoler og klubber og i perioder uden skoletilbud, samt
flere uden manglende fritidstilbud/ beskæftigelse. Det har også ofte været unge, hvor
der kun har været sporadisk kontakt til familien og grundlæggende ikke positivt samarbejde. De forskellige forvaltninger har sammen, sat fokus på gruppen/ deres forældre og
handlet målbevidst, da erfaringer viser, at der ofte er en ukendt gruppe tilknyttet disse
og risikoen for, at også de på sigt, udviser uhensigtsmæssig adfærd, er tilstede.
Tingbjerg har fået tilført bydelsmidler, hvilket konkret har betydet et ”Projektsekretariatet”, som arbejder overordnet med området fysisk såvel i forhold til den befolkningsgruppe der bebor området. Sekretariatet har bl.a. besluttet, at iværksætte en ekstern undersøgelse af børn/unge og de tilbud der findes. Dette for at få klarlagt problematikkerne, samt forsøge at målrette tilbudene, i forhold til behovene. Sekretariatet arbejder med
de sociale dimensioner, hvorfor det forsøges, at koordinerer og samarbejde om indsatserne.
Brønshøj – Husum – Tingbjerg ledergruppe har besluttet, at implementerer kravene fra
10 punkts programmet i de 2 eksisterende SSP lokalgrupper.
Dette udfra følgende: FAF og UU har et grundig kendskab til hinanden gennem eksisterende tiltag. Udover SSP, har UU samt FAF gennem ”Fælles ansvar” samt ungerådgivningens besøg på de 6 lokale skoler, fået oparbejdet en kultur, hvor der bliver lagt vægt
på samarbejde, dialog, undersøgelse samt aktiv handling med udgangspunkt i de to forvaltningers målsætninger.
SSP er delt i 2 lokalgrupper. Dels udfra størrelsen af området, dels med afsæt i de problematikker som er generelle; men også specifikke.
SSP har de sidste år gennemgået en opkvalificering, hvor alle har været på kursus i forhold til opgaverne og ikke mindst overordnede krav til lokaludvalgene. Dette har medført en lang større handlingsflade og et frugtbart samarbejde mellem repræsentanter fra
de tre grupperinger; skoler, FAF, klubber og nu også Tingbjerg bibliotek.
Repræsentanterne i SSP udvalgene arbejder målrettet i forhold til den gruppe af
unge og forældre, som der bliver peget på i 10 punkt programmet:
De seneste år, har grupperne overordnet og konkret arbejdet med bla. flg. temaer:
§
Forebyggelse af kriminalitet
§
Forældreinddragelse
§
Rusmidler, med fokus på hash
Desuden har følgende faste aktiviteter foregået løbende:
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Udrykningsholdet, bestående af medarbejder fra ungerådgivningen og kriminalpræventiv. Afdeling. De kommer på uanmeldt hjemmebesøg ved alle førstegangskriminelle.
Her bliver forældrene inddraget og der bliver langt en plan for den enkelte unge. Lokale
aktører bliver inddraget i det omfang, det er hensigtsmæssigt
Støtte gruppen; bestående af kriminel ung, forældre, personer fra børne- familieteam,
skole, klub. Her er opgaven, at forpligtige hinanden, iværksætte et bæredygtigt fundament af ansvarlige og interesserede voksne og gennem dette fastholde den unge i en
tilfredsstillende dagligdag.
Matrix gruppen: Hvor der arbejdes gruppeorinteret med unge med fælles tema eks. vis
udadreagerende piger
Forældreansvarliggørelse: Forældreaftener på skolerne; hvor der vil være oplæg omhandlende hvad det er, at være forældre og hvilke krav der stilles. Herunder forsøg på,
at lave forældregrupper i de enkelte klasser, hvor forældrene kan støtte hinanden.
I forbindelse med konkret kriminalitet (eks. Røveri) afholdes temaaftener i klubregi, for
unge og deres forældre.
Overordnet er 10 punktprogrammet en positiv mulighed for udvikling og opkvalificering af det eksisterende samarbejde og fælles ansvar, rettet mod gruppen af marganiliserede børn/unge, samt deres forældre.
Da det er besluttet, at fastholde den eksisterende struktur, vil det være hensigtsmæssig,
at nedsætte en beredsskabsgruppe bestående af repræsentanter fra hver forvaltning samt
kriminalpræventiv afd.. Denne skal agere ved evt. uroligheder udfra fastlagt samarbejdsaftaler, handle indenfor et fastlagt tidsinterval, så der hurtigt kan tages kontakt til
interessenter og blive lagt en effektiv plan i forhold til de involverede og disses forældre. Her er det vigtigt, at skelne mellem de fagspecikke kompetencer.
Dette kompetencegivende personberedsskab skal være kendt i lokalområderne, og give
mulighed for at iværksætte en professionelt effektiv og kvalificeret indsats. Gruppen
skal desuden være bekendt med de skiftende tilstande i områderne, politiske beslutninger og videregive relevante oplysninger til foreninger og andre i lokalområderne. Desuden iværksatte nye tiltag eks. ad hoc opgaver, opkvalificering af deres respektive medarbejdere samt videreformidling og tæt sparring/samarbejde med SSP medlemmerne i.
Denne beredskabsgruppe kunne være eksisterende medlemmer fra SSP ledergruppen/.
Ledergruppen har dags dato haft et af de to årlige møder med lokaludvalgene og her
blev medlemmerne informeret om kommunens tiltag; hvorefter ledergruppen mødes
12/4 2005, for her, at konkretiserer det nærmere, og snarest herefter delagtiggøre resultatet.
Med Venlig Hilsen
Jette Krøyer
Ungerådgiver
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4.

CHRISTIANSHAVN

Status for det lokale arbejde med 10 punktsplanen.
Den aktuelle situation på Christianshavn er som beskrevet i notat af 29.10.04.
Det er dog noteret fra klubbernes akut team, at der kunne være behov for mere opsøgende arbejde på Christiania, men dette er ikke muligt på grund andre opgaver.
Klubberne har sondering omkring samarbejde med de lokale sociale boligselskaber, og
de forventer at dette samarbejde kan have en god virkning på den forebyggende virksomhed i bydelen.
Omkring samarbejdet med biblioteket er der jævnlige besøg af klubbernes opsøgende
team.
Biblioteket har ikke observeret de store problemer med børn og unge, der er ikke børn,
som bruger stedet som varmestue. Der, hvor problemerne kan opstå er, hvor forældrene
til de mindre børn ikke kan styre dem, men dette opfatter medarbejderne på biblioteket
ikke som et alvorligt problem.
En medarbejder, Ninna Abildtrup, er nu tiltrådt SSP udvalget, og det forventes, at dette
endnu mere vil udbygge det nuværende samarbejde.
Ligeledes er leder af biblioteket, Jytte Krüger, tiltrådt SSPledergruppen.
Der har ikke i lokalområdet været etableret en egentlig møderække interessenterne imellem, men muligheden for at tilkalde såvel klubbernes akut team som de udegående
medarbejdere fra lokalcentret har været til stede og er blevet benyttet i det omfang det
har været nødvendigt.
Det er vor opfattelse, at tilknytningen til SSP vil virke inspirerende for det fremtidige
samarbejde og at bevidstheden om mulighederne der vil virke gavnligt.
22.3.05
På vegne af Sammi Werther og Jytte Krüger
Inge Sølling
Børnefamilieteamchef
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5.

INDRE BY

Status for Indre By
M.h.p. status for samarbejdet har vi besluttet, at arbejdet omkring 10-punktsplanen sker
i SSP-regi.
Indre By adskiller sig noget fra resten af byen ved at de fleste unge her ikke bor her,
men kommer her fordi byen har mange tilbud og fristelser.
Bl.a. sker her mange butikstyverier og for at nedbringe disse har vi igangsat et projekt i
samarbejde med Citycenterforeningen, Magasin du Nord samt et reklamebureau. Der er
søgt fondsmidler og vi har modtaget bidrag fra Tuborgfonden, Dansk Handel og Service, Illum, Illumfonden, Dronning Margrethe og Prins Henrik, Nordea Danmarkfonden
og BG fonden. Herudover støtter Magasin du Nord med at sørge for mødefaciliteter og
forplejning. Vi har i alt ca. 500.000 kr.
Tanken er at det er ung til ung der skal være med til at nedbringe antallet af butikstyverier og alle byens 10. klasser vil blive inddraget. Projektet retter sig imod elever i 7.
klasse og opefter. Det startes op i løbet af 2005. Reklamebureauet skal sikre en Kick-off
dag for 10. klasserne som rammer og skaber interesse. Det er så tanken at alle disse elever over en periode på ca. 3 dage skal udarbejde en metode til hvordan det videre arbejde medmålgruppen skal ske.
Vi forventer at denne metode vil kunne brede sig til andre kommuner og evt. til resten
af landet.
Dette ret store arbejde har en styregruppe bestående af Citydirektør Jeppe Laursen,
Koncern sikkerhed M.Dean fra Magasin du Nord, Kriminalinspektør Lars Nicolai Jensen fra Den kriminalpræventive Afdeling, SSP-sekretariatet ved Michael Melby og
SSP-ledergruppen Indre By ved skoleleder Lone Laursen og chef for station City Per
Leo Jepsen. Sidstnævnte er primus motor i projektet.
Udover dette projekt har vi oprettet et infoteam for at sikre at kendskabet til SSP spredes til handlende og beboere så de kan kontakte os ved uro. Vi har oprettet et opsøgende
team som kan rykke ud ved henvendelser og iøvrigt vil gå i området jævnligt. De er
udstyret med mobiltlf. som aflyttes dagligt. De har fået base i børnefamilieteamets ungerådgivnings lokaler i Dronningens Tværgade.
Vi holder fast i vor årlige idrætsdag på Svanemøllens kaserne som tilbydes til alle 5. og
6. klasser i bydelens folkeskoler.
Vi tilbyder generel præventiv indsats på lokalområdets skolers 5., 6. og 7. klasser ved at
tilbyde deltagelse i forældremøder. Foreløbig er tilbudet kun til folkeskolerne men vil
blive udvidet til også at dække privatskolerne. (der er 4 privatskoler i Indre By: Zahles
seminarieskole, Zahles gymnasieskole, Det Kg. Vajsenhus, Sct. Petri skole).
Anders Pettersson fra KFF har indtil videre ikke haft mulighed for at deltage i 10
punktssamarbejdet i Indre By p.g.a. travlhed, men har oplyst, at han deltager i vort næste møde d. 28. april 2005.
Venlig hilsen Lillian Larsen, teamchef
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6.

INDRE NØRREBRO

Indre Nørrebro
Statusrapport – 10-punktsplan.
Den aktuelle situation i bydelen.
Med den brede pensel er der i skrivende stund roligt, en opfattelse som også politiet
deler, men også klare signaler om, at der fortsat er brug for en intensiv og forstærker
forebyggende indsats i bydelen. Årsagerne til den relative ro skyldes formentlig en
blanding af indsatsen fra SSP og Gadepulsen, politiets skærpede patruljering (0 tolerance omkring Folkets Park) og årstiden (vintervejret har ikke indbudt til at hænge ud).
Der har i januar/februar været 2 bekymrende sammenstød mellem uidentificerede unge
fra bydelen og udefrakommende unge, som går i skole i Ungdomsskoleregi. Begge episoder fandt sted i dagtimerne.
Vi er bekendt med, at der i øjeblikket verserer en sag hos politiet om datasvindel (Dankort, telefonkort m.v.), hvor de mistænkte er fra bydelen (Folkets Park Gruppen og HT
Vest gruppen). Et par af transaktionerne er foregået på Pc’er i Gadepulsen, hvilket har
medført, at der fremover føres dagbog over, hvem der bruger Pc’erne der.
Det konkrete arbejde – status og aktuel situation:
Grupperne:
Børnefamilieteamet har i samarbejde med SSP og i regi af socialfaglig koordinator, Gadepulsen og ungegruppens sagsbehandlere screenet de aktuelt kendte grupper.
”Gartnergadegruppen”:
De unge mænd i denne gruppe udgør Nørrebros hårde kerne. Gruppen bestod oprindeligt af ca. 7 personer. 2 er nyligt dømt (en i ”dørmandssagen” og en for mordet på den
unge italiener). De brugte historisk klubben Kvisten, og var målgruppen for det opsøgende gadeplansarbejde, der fandt sted i Kvistens regi frem til 1.1.2003. Restgruppen på
5 unge mænd mellem 17- og 19 år er der forsøgt arbejdet med i Gadepulsregi, dette blev
opgivet i foråret 2004, gruppen vil ikke. Når Gadepulsmedarbejderne er på gaden tages
uformel kontakt til gruppen, hvis den hænger ud, men egentligt relationsarbejde har
måttet opgives. Der er aktuelt støttekontaktperson som hjælpeforanstaltning på en af de
unge, Gadepulsens jobkonsulent har hjulpet en i beskæftigelse og arbejder med en anden. Virker som om gruppen overvejer, om deres levebrød fremadrettet skal være hashsalg eller almindelig lønarbejde.
”Radiogruppen”:
Ca. 13 unge mænd i alderen 17-19 år. Der har i 3 år været arbejdet med dem i Gadepulsregi. En del af dette arbejde har været produktion af ugentlig radioudsendelse på lokalradio 2200. En af dem har været anholdt i forbindelse med konflikt i medborgerhus, de
resterende 12 er det lykkedes at holde ude af kriminalitet. Gruppen er i dag selvkørende,
Gadepulsindsats i forhold til dem stoppede sommeren 2004. Der er selvfølgelig uformel
kontakt til dem, når Gadepulsens medarbejdere er på gaden. En af gruppens unge har
været ansat 3 mdr. i vikariat i Gadepulsen i efteråret 2004 (han var da nyuddannet ITsupporter).
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” Folkets Park gruppen”
Ca. 7 unge mænd i alderen 16-18 år, en har plettet straffeattest. Ingen har sager i Børnefamilieteamet. Har været målgruppe for Gadepuls indsats i 2 år. Denne er stoppet ved
årsskiftet. Alle er i gang med uddannelse eller arbejde. Gruppen brugte tidligere Askovgårdens ungdomsklub. Alle blev sigtet for hærværk mod denne klub i efteråret 2003,
hvilket betød at de efterfølgende valgte klubben fra. 2 af disse sager er endnu ikke færdige i politiregi, resten er frikendt. Gruppen har jævnligt småkontroverser med politiet
(smågadeuorden), når de hænger ud. Uformel kontakt til dem. når Gadepulsens medarbejdere er på gaden.
”HT-Vest gruppen”
12 unge mænd i alderen 15-18 år. Alle er i gang med uddannelse/arbejde. 2 af dem har
bevilget støttekontaktperson via børnefamilieteamet. Kom tidligere i Askovgårdens
klub. Meget svære at få god kontakt til. Kontakten aldrig nået udover kontakten på gaden. En af de unge mænd kommer i klubben RY27, hvor han styrketræner, han er den
eneste, der ikke har et meget stort forbrug af hash.
”SLG gruppen”:
Gruppen består af ca. 13 unge mænd i alderen 16-20 år. Børnefamilieteamet modtog
sidste forår en indberetning på denne gruppe fra Meinungsgades legeplads. Efter drøftelser i SSP og Børnefamilieteamet, samt via samarbejde herfra med legepladsen og
Jagtvejsprojektet blev der i ¾ år arbejdet intenst med både at afdække problemerne og
sætte en udvikling i gang. Konkret arbejdede en gruppe bestående af en politibetjent
(kriminalitetsforbyggende betjent), 2 gadeplansmedarbejdere og 1 fra legepladsen/Jagtvejsprojektet med gruppen, i dette arbejde indgik hjemmebesøg for at få forældrene medinddraget. De fleste af de unge mænd er i uddannelse eller arbejde. Der har
været lavet §38 undersøgelse på 5 af dem i Børnefamilieteamregi, 1 har fået bevilget
støttekontaktperson, 2 sager kører aktuelt med rådgivning/vejledning. Gruppen fik via
Jagtvejsprojektet adgang til et beboerlokale 2 aftener om ugen, hvor de var sammen
uden professionel eller voksentilstedeværelse. Denne aftale er desværre udløbet. Gadepulsens beskæftigelseskonsulent har besøgt gruppen i deres lokale, for at fortælle om de
muligheder han generelt havde for at hjælp i forhold til uddannelses-og arbejdsmarkedet, og for ad den vej at invitere dem til at bruge ham videre.
”Biblioteksgruppen”:
Ca. 8-10 drenge i alderen 12-15 år, som omkring årsskiftet 2003/2004 lavede meget uro
på biblioteket. Kort akut indsats fra Gadepulsen. Biblioteket ansatte ressourceperson.
Ressourcepersonen, Gadepulsen og klublederen i RY27 lavede en charmeoffensiv for at
få drengene til at benytte klubtilbud, dette lykkedes, de fleste kommer stadig i RY27.
”Cykelgruppen”:
Består af 11 drenge i alderen 12-15 år. De går alle i folkeskole/privatskole. Har brugt
Askovgårdens klub on and off. De har lavet adskillige konflikter i miljøet, hvor Gadepulsen har måttet ind som konfliktløsere/mæglere for at forhindre voldelige sammenstød. Gadepulsen har flere gange måttet åbne akut, for at hive dem væk fra gaden. Der
er sager på alle i Børnefamilieteamet, 2 af dem har støttekontaktperson. Askovgården
lavede i efteråret underretning på samtlige til børnefamilieteamet p.g.a. trusler, hærværk
og bortvisning. I den forbindelse lukkede Askovgårdens klub i en periode p.g.a. hærværket. Gruppen var under den store fodboldturnering i efterårsferien i Nørrebrohallen
tæt på åben krig med en gruppe fra Ydre Nørrebro. Gadepulsens medarbejdere fik løst
konflikt ved mægling. Ved kropsvisitering fandtes en butterflykniv, en brødkniv og flere bushammere.
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På baggrund af screeningen af grupperne besluttedes det i Børnefamilieteamet, at Gadepulsens arbejde fra 1.1.2005 skulle koncentrere sig om ”Cykelgruppen”, der vurderes
som den gruppe, der i øjeblikket er grund til at have størst bekymring for, og som er i en
aldersgruppe, hvor det vurderes at en tæt arbejde med gruppen som gruppe, medlemmerne som individer og familierne vil kunne bære frugt, således at gruppen ikke udvikler sig til en ny ”Gartnergadegruppe”.
Gruppen er drøftet i SSP regi, hvor der har været enighed om behovet for en intensiv
indsats. Gadepulsen har ansvaret for denne indsats og koordineringen i forhold til klubber, skoler, sagsbehandlerne i ungegruppen og øvrige relevante samarbejdspartnere.
Da de første planer for arbejdet med gruppen blev lagt, frekventerede de stadig Askovgårdens ungdomsklub. På valgdagen, d. 8.2. 2005, blev klubben igen udsat for meget
groft hærværk, gruppen mistænkes for at stå bag. Klubben er nu igen lukket, medarbejderne har fået krisehjælp. Denne episode førte til en aftale mellem Askovgårdens klub
og Gadepulsen om, at drengene blev udelukket fra klubben. Der gennemføres d. 10. og
14. marts samtaler i Børnefamilieteamet med hver enkelt af drengene og deres forældre.
Fra Børnefamilieteamet deltog sagsbehandler, gadeplanskoordinator og socialfaglig
koordinator i disse samtaler. Formålet med samtalerne var at gøre forældrene opmærksomme på situationens alvor og få forældrene medinddraget i arbejdet med drengene. Et
af målene er at få forældrene til at danne netværk via forældrearrangementer i Gadepulsen, så de får styrke til sammen at sætte regler og tage ansvar.
Der har ligeledes været holdt møde mellem Gadepulsen og Hellig Kors skole, hvor nogle af drengene fra gruppen går, for at sikre en samlet indsats.
Styregruppen:
Der har siden foråret 2004 været afholdt møder mellem ledelsesrepræsentanter i de respektive fagforvaltninger. Som opstart kun mellem U&U (Ann Granum) og FAF (Henrik Bastholm). Siden fra efteråret 2004 har der været repræsentanter fra flere forvaltninger (leder af Blågårdens bibliotek Ågot Berger fra KFU) udover de sædvanlige mødefora, som også er beskrevet andetsteds, har der været taget initiativ til at drøfte forpligtende samarbejde på INB med en større kreds fra INB. Der har i denne kreds været afholdt
en række koordinerende og tematiserende møder samt en enkelt temaeftermiddag for
samtlige aktører på INB. Formålet med møderne har været at skabe et ideforum for det
udegående arbejde og en koordination af de igangværende projekter. Der er generelt
stor interesse for dette arbejde og alle aktører har støttet op om ideen med at skabe et
forpligtende samarbejde gerne med udgangspunkt i et konkret tilbud til børn og unge,
som i processen har været beskrevet som ”Nærkontakten”. Arbejdet er nu gået ind i en
afsluttende fase, om end der for det konkrete projekt skal ske en afklaring af U&Us rolle
på INB med specifik tanke på klubbernes funktion.
Der har været en lokal koordineringsgruppe bestående af skoleinspektør Klaus Mygind,
biblioteksleder Ågot Berger og børnefamilieteamchef Bente Møller. Denne gruppe har
holdt 1 møde lige efter planens vedtagelse og planlagt det videre arbejde, herunder aftalt
daglig forankring i SSP-ledergruppen. Gruppen er mødtes igen i forbindelse med udfærdigelsen af dette statusnotat.
Stormøder/aktionsgruppemøder:
Der er blevet afholdt møder i de situationer, hvor en eller flere har ønsket det. I alt 3
møder. De 2 første var før 10-punktsplanen, nemlig i forbindelse med balladen på biblioteket omkring årsskiftet 2003/2004.
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Aktuelt er der afholdt aktionsgruppemøde onsdag, d. 9.2.05. Initiativtager til indkaldelse
af gruppen var ungdomsskoleinspektør Jørgen Roed, indkalder var børnefamilieteamchef Bente Møller. Aftalen lokalt er, at Børnefamilieteamet påtager sig det praktiske
omkring indkaldelse, afholdes og referatskrivning fra møderne. Baggrunden for mødet
var 2 episoder:
• 2.2.2005 kl. 9.40 skulle 10 elever og 2 lærere fra Byhøjskolens ”Nye veje” på tur. I
Struensegade/Skyttegade bliver de angrebet af 8-10 maskerede unge, som målrettet
gik efter 2 af eleverne. Den ene elev beskyttede sig med hænderne mod knivangreb
og fik flænge i hånd. Pludselig forsvandt de angribende unge mod Helligkorsskole.
Der er foretaget politianmeldelse. Der er kigget på fotos af elever fra Hellig Kors
skole og Blågårdsskolen. Det formodes at der er tale om et sammenstød/opgør mellem unge fra Mjølnerparken og unge fra bydelen.
• 4.2. 2005 bliver en ung elev med etnisk minoritetsbaggrund fra Byhøjskolen passet
op på vej til skole af en gruppe unge med etnisk minoritetsbaggrund. De var truende og krævede bl.a. hans mobiltelefon. Det lykkedes den unge at undvige. Tilfældigt møder eleven i weekenden den samme gruppe unge på en burgerbar, hvor truslerne fra gruppen føg gennem lokalet.
Byhøjskolens vurdering er, at etnisk minoritetsunge fra andre bydele jages af bydelens
unge, når de kommer herind. Gadepulsen kan berette om en tilsvarende episode, hvor en
ung fra bydelen bliver truet med kniv på Ydre Nørrebro af en gruppe derude. Politiet
bekræfter, at det er generelt gældende, at der er territoriekampe.
Mødet mundede ud i følgende konklusioner byggende på mødedeltagernes bud:
• Hellig Kors skole overvejer at forbyde udgang fra skolen i frikvartererne fra 7
klasse og op.
• Politiet vil patruljere mere/være mere synlige i en periode i området ved Blågårdskolen og Hellig Kors skole.
• Ungdomsskolen kontakter Hellig Kors skole/Blågårdskolen m.h.p. at etablere
venskabsopbyggende aktiviteter mellem eleverne.
• Ungdomsskolen og skolerne snakker sammen om mulighederne for tilbud om
lektiehjælp.
• Biblioteket anbefaler, at der satses på ressourcepersoner frem for vagtværn.
• Lokalcentret opfordrer alle til at lave underretninger ved problemer/bekymring i
relation til enkelt børn/unge.
• Alvorlige forhold skal anmeldes til politiet. Børnefamilieteamets beredskabsplan
kan sendes til interesserede, så man kan få inspiration til forretningsgangen ved
trusler.
• Lokalcentret indkalder Blågårdskolen vedr. 5 konkrete unge, som skolen udtrykker bekymring i relation til. (dette møde er afholdt d. 18.4. 2005)
• Den videre drøftelse forankres i SSP regi – der var forslag om bredere anlagt
kampagne rettet mod børn/unge og deres forældre.
Gadepulsens arbejde fremadrettet:
Gadepulsens arbejde har historisk i vid udstrækning været brandslukning, hvorimod der
ikke var ressourcer til langvarigt tæt arbejde med særligt truede børn/unge. I forbindelse
med Askovgårdens klubs mange lukninger, har Gadepulsen inviteret de ”klubløse” indenfor for at sikre ro i bydelen. Konsekvensen heraf blev, at arbejdet blev spredt, og at
der næsten hver aften var flere i Gadepulsens matrikel, end brandvæsenet tillader. Efteråret 2004 blev derfor brugt til at gøre status/evaluere den hidtidige indsats, screene bydelens grupper og herefter prioritere.
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Gadepulsens arbejde består aktuelt og fremadrettet af:
• 1 times kultur- og ungerådgivning på henholdsvis Blågårdskolen og Hellig Kors
skole hver uge. Formålet hermed er at sikre kontinuerlige samarbejdsflader, vidensdele i forhold til løsning af konflikter/episoder med etnisk minoritetsunge
m.v., og konkret vejledning/konfliktløsning.
• Forebyggende opsøgende gadeplansarbejde ift. den konkret prioriterede ungegruppe, som der iværksættes indsatser og forældresamarbejde for – aktuelt ”Cykelgruppen”. De bliver opsøgt også ude af bydelen i forbindelse med arrangementer/konflikter.
• Støttekontaktpersonopgaver i forhold til enkelt unge.
• Gadepulsens medarbejdere er desuden på gaden på skift flere aftener om ugen.
Formålet hermed er at holde ”fingeren på pulsen” (hele tiden have viden om,
hvordan situation er), være synlige (vi holder øje), uformel kontakt/interesse
(hej, hvordan går det, hvad har du/I gang i) og formidle tilbud, hvor det er relevant. De bredere grupper af unge bliver altså opsøgt mhp. løbende have en dialog med dem og have en fornemmelse af deres aktuelle situation. Men der
iværksættes ingen indsatser for sidstnævnte grupper, og de tilbydes ikke at deltage i samværet eller aktiviteterne i Gadepulsens værested.
Konfliktmægling:
Medarbejdere fra skolerne, klubberne og Gadepulsen har fået U&Us konfliktmægleruddannelse.
Metoden er kendt i bydelen, inspektøren på Sjællandsgades skole er ansvarlig i forhold
til beredskabet. Der er særlige udviklingsprogrammer på Hellig Kors Skole og på Sjællandsgades skole.
SSP:
KFF har siden planens vedtagelse deltaget i SSP arbejdet i bydelen, i ledergruppen repræsenteret ved Ågot Berger, leder af Blågårdens Bibliotek. Desværre har klubberne
været fraværende i ledergruppen i ca. et halvt år, og deres deltagelse i lokaludvalget har
også været uregelmæssig. Ledergruppen har i sidste måned fået en ny repræsentant for
klubberne.
SSP har deltaget i kortlægningen af bydelens grupper og beskrivelse af problemfelter.
Med udgangspunkt heri defineres indsats og handling, ligesom der arbejdes for øget
information internt mellem samarbejdspartnerne og eksternt i relation til bydelens borgere.
I dele af 2004 havde bydelen et udegående SSP team, dette bestod af medarbejdere fra
skoler, klubber, politi og lokalcenter. Teamet gik en fast runde med ”fokuspunkter” hver
dag sidst på eftermiddagen/først på aftenen.
SSP ønsker fremadrettet:
2 medarbejdere der har som prioriteret opgave at være opsøgende og koordinerende på
gadeplan i samarbejde med den lokale SSP-ledelse, SSP lokaludvalg og de forskellige
integrationsmedarbejdere m.v., som er knyttet til de enkelte institutioner.
Hjemmeside rettet mod bydelens borgere med information om, hvor de kan henvende
sig med forskellige spørgsmål. Formålet er tryghedsfremme. Siden er under udarbejdelse.
”Åben IT-cafe”-projektet:
Målet med projektet er bl.a. at styrke integrationsindsatsen og forebygge marginaliseringen af unge i bydelen ved at tage udgangspunkt i de unges interesse for IT. Gruppen
13

der arbejder med konkretiseringen af projektet, som tænkes forankret i U&U regi, er
medarbejdere lokalt fra U&U, FAF og KFF, samt en af U&Us distriktsmedarbejdere.
Styregruppen og Koordineringsgruppen vedr. 10 punkts planen har været repræsenteret
ved Ågot Berger.
Temadag for Børnefamilieteamets ungegruppe og klubberne:
En sådan er afholdt jf. tidligere fremsendt referat heraf. Den blev fuldt op med ½ dage
for hver af de 4 grupper deltagerne blev delt i på temadagen. Formålet var at nedbrudt
fjendebilleder (kendskab giver venskab), fremmet samarbejdet og øget kendskabet til
hinandens indsatsområder. Både temadagen og opfølgningsmøderne forløb godt. Men
det har været svært at få en stabil kontakt.
Aktuelle problemfelter:
Der er enighed om, at det er og har været et meget stort problem, at bydelens fritids- og
ungdomsklubber ikke alle har været aktive medspillere i det lokale arbejde. Det har været meget svært at få dem til at møde frem og endnu sværere at få dem til at byde ind
med konkrete bidrag til løsninger. Der er heldigvis undtagelser, altså enkelte klubber,
som har arbejdet med. Vi er bekendt med, at Askovgårdens ungdomsklub har haft endog meget store vanskeligheder i ca. 1½ år med lange lukkeperioder p.g.a. hærværk og
trusler.
Det er meget positivt, at der i U&U er nedsat en hurtigt arbejdende projektgruppe, der
skal komme med forslag til revision af klubstrukturen og klubbernes opgaver på Indre
Nørrebro. Forslagene skal være klar til politisk behandling i Uddannelses- og ungdomsudvalget i juni 2005.
INB er en bydel der stort set ingen idrætsforeninger har, derfor betyder det ekstra meget,
at der aktuelt er mangel på kvalificerede klubtilbud.
Det ville være en klar fordel, hvis der var en lokal kommunal struktur på tværs af forvaltningerne med kompetence og økonomisk råderum i bydelen. Det er ikke nogen let
sag at koordinere og tage ledelsesansvar sammen på tværs af 3 forvaltninger med så
forskellig lokal struktur. (FAF= 1 socialcenter (hvorunder børnehaver, vuggestuer og
bemandede legepladser hører), U&U= 4 skoler og 7 klubber med hver deres lokale leder, KFU= 3 medborgerhuse og 1 bibliotek med hver deres lokale leder)
Indre Nørrebro, d. 1.4.2005
Klaus Mygind, skoleinspektør Hellig Kors skole, Ågot Berger, leder af Blågårdens bibliotek & Bente Møller, børne og familieteamchef.

Status efter 1. april 2005
I forbindelse med politisk beslutning på fællesmødet mellem KFU/FAU og UUU den 2.
juni 2005 blev styregruppen styrket med kompetence til at fremlægge og implementere
en revideret handleplan for strukturen af klubtilbud og opgaver mm på Indre Nørrebro –
samt en justering af 10 punktsorganisationen og programmet.
Den samlede ramme for handleplanen forelægges direktørerne den 1.september 2005 og
den uddybende handleplan vil blive forelagt direktørerne den 1.oktober 2005.

14

7.

INDRE ØSTERBRO

Dato: 1.4.2005
Status på arbejdet med 10–punktsplanen på Indre Østerbro
Ledergruppen
På Indre Østerbro har vi besluttet, at rammen om et formaliseret samarbejde mellem UUF,
KKF og FAF skal være SSP - ledergruppen.
Det er konkret aftalt mellem parterne
• at KKFs ledelsesrepræsentant deltager ad hoc i ledermøderne
• at der oprettes et beredskab, som i første omgang består af en telefon- og mailliste
• at samarbejdet udvikles efter behov
Aftalen skal ses i sammenhæng med, at der ved aftalens indgåelse i efteråret 2004 ikke var
problemer med utilpassede unge på Kultur – og Fritidsforvaltningens institutioner på Indre
Østerbro. Den situation har ikke ændret sig, og der har således ikke været grund til at intensivere samarbejdet.
Årsplan 2005
Fokus i årsplan 2005 er uroen på Skaterbanen og i Fælledparken som helhed. Området
tiltrækker udover lokale unge også unge fra tilstødende bydele. Der er forholdsvis roligt
lige nu, men vi ved fra tidligere år, at der skal ekstra opmærksomhed på området forår og
sommer, hvis der skal være trygt at færdes.
Det stiller i SSP-sammenhæng krav om, at vi dels er synlige, dels formår at handle, når der
er grund til det. Der er iværksat en række konkrete initiativer
• Afsat midler til opsøgende arbejde i Fælledparken i perioden april til september
• Lokaludvalget har nedsat en arbejdsgruppe med Fælledparken som særligt fokusområde. Gruppen tager initiativ til stormøde med deltagelse af lokaludvalg fra Indre Nørrebro, Ydre Nørrebro og Ydre Østerbro mhp. at udvikle samarbejdet om Fælledparken
• lokaludvalg og ledergruppe er repræsenteret i Fælledparkudvalget, en interesseorganisation for brugere af parken, som samarbejder om at gøre Fælledparken til et trygt sted
at være for børn og unge
• ledergruppen afdækker mulighederne for at søge supplerende midler med henblik på at
intensivere det opsøgende arbejde i Fælledparken
På lokalcenterplan er vi løbende i dialog med K10 om situationen på Skaterbanen. Som
nævnt kommer de uroskabende unge fra flere forskellige bydele, hvilket stiller krav om et
godt samarbejde på tværs af byen. På det generelle plan foregår dette samarbejde i lokaludvalgsregi, men når der skal iværksættes tiltag overfor enkelte unge, er ansvaret lagt i de
lokale ungerådgivninger. Det er ungerådgivningen på Indre Østerbro, der er tovholder på
dette samarbejde.
Derudover kan man generelt sige, at SSParbejdet på Indre Østerbro er præget af gode samarbejdsrelationer og dermed en parathed til at dele både relevant viden og ansvar, når der
skal handles.
På ledergruppens vegne, med venlig hilsen
Lotte Rasmussen, børnefamilieteamchef
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8.

KGS. ENGHAVE

Den 4. november 2004 afholdes møde mellem områdeleder Sydhavnens Bibliotek Kirsten Reinhold Pedersen Kultur- og Fritid, Viceskoleinspektør Ellebjerg skole Lennart
Kjellerup og Børnefamilieteamchef Lokalcentret Kongens Enghave Dennis Kjeldsen.
Da målgruppen er utilpasset børn og unge i Sydhavnsområdet er der enighed om, at
Kirsten Reinhold Pedersen skal optages i SSP-Ledergruppen jævnfør forslag 3 i skrivelse om realisering af 10-punktsplanen for samarbejde om utilpassede børn og unge af 18.
maj 2004.
Kirsten repræsenterer bredt Kultur- og Fritidsforvaltningen i Sydhavnen og deltog i
SSP-Årsplansmøde torsdag den 25. november 2004 med henblik på udarbejdelse af årsplan 2005.
Lederen af det lokale bibliotek Kirsten Reinhold Pedersen er blevet en del af ledergruppen i SSP.
Årsplanen skal indeholde en status for den lokale situation, herunder identificere eventuelle behov for koordinerende tiltag mellem de 3 forvaltninger i forhold til utilpassede
børn og unge.
Tilknytningen af Kultur- og Fritidsforvaltningen vil kalde på en proces, hvor gensidig
kendskab til hinanden udvikles over tid og forventningsafstemning løbende finder sted.
Samarbejdet og beredskabet omkring utilpasset børn- og unge er godt udbredt i Sydhavnen, hvor vi bl.a. i SSP-årsplanen 2003/2004 har besluttet at oprette et bredt handlingsorienteret tværgående samarbejde kaldet "Det opsøgende team". Det Opsøgende Team
er sammensat af repræsentanter fra U/U, FAF og POLITIET og skal bl.a. medvirke til
løbende at følge situationen i Sydhavnen og identificere problemstilinger, der kunne
henlede opmærksomheden på behov for tiltag i lokalområdet. Det Opsøgende Team
refererer direkte til SSP-Ledergruppen.

16

9.

RYVANG

Plan for samarbejdet om de utilpassede børn og unge
mellem SSP Ydre Østerbro og Kultur- og Fritidsudvalget for Ydre Østerbro.
Der har været afholdt møde mellem parterne og den lokale situation og de konkrete behov har været drøftet. Følgende aftale omkring mål og samarbejde er indgået i enighed.
•

Det fremadrettede samarbejde:
Som repræsentant for Kultur- og Fritidsudvalget vil Peter Brygge, institutionsleder
fra Rymarksvænge Aktiv Center fremover deltage i SSP ledermøderne og varetage
udvalgets interesser i SSP regi. Karin Elkjær, områdeleder fra Øbro Bibliotek vil
deltage ad. hoc. Karin Elkjær vil løbende få tilsendt relevant materiale fra ledermøderne samt årsplan, adresselister mv.
Fremadrettede konkrete mål :
Da Kultur- og Fritidsudvalget fremover vil være en del af SSP samarbejdet vil dette
betyde, at udvalget vil få indflydelse på de konkrete mål der vil blive opstillet i den
kommende årsplan for 2005.
Her og nu vil SSP ledergruppen sende et brev til relevante interessenter på Ydre
Østerbro og fortælle om SSP samarbejdet og give relevante konkrete oplysninger
såsom navne og adresser på medlemmerne i ledergruppen.
Kopi af brev vedlagt.
Med venlig hilsen
Fra Ledergruppen
Pernille Ørskov, Teamchef Børnefamilieteamet Ryvang
Peter Brygge, Institutionsleder RYAC

------------------------------------Brev til fritidsorganisationer og Idrætsanlæg
på ydre Østerbro
Samarbejde mellem SSP og Kultur- og fritidsforvaltningens organisationer på Ydre Østerbro.
I henhold til ”10 punktsplanen for samarbejde om utilpassede børn og unge” vedtaget af
Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Kultur- og fritidsudvalget og familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, skal der udvikles et samarbejde mellem de institutioner og organisationer der arbejder med børn og unge således, at der i situationer hvor der er behov for
det, hurtigt kan iværksættes en handleplan for hvordan problemstillingerne kan løses.
Der er udpeget 2 lokale lederrepræsentanter til at koordinere dette arbejde.
Lederrepræsentanterne for Ydre Østerbro er: Karin Elkjær, Øbro bibliotek - Jagtvej og
Peter Brügge, Rymarksvænge Aktiv Center – Rymarksvej.
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Der har været afholdt et fællesmøde mellem SSP på Ydre Østerbro og Karin hvor det er
besluttet, at skabe en kontakt mellem relevante organisationer og idrætsanlæg således, at
alle er bekendt med hvordan, der ved problemstillinger med udsatte unge kan reageres.
Det er besluttet at vi udsender dette brev til jer med en orientering omkring hvordan der
kan samarbejdes mellem jeres organisation og SSP på Ydre Østerbro.
Som vi vurdere det lige p.t. er der ikke det store behov for at lave en fast udvalg ud over
SSP udvalget, men i de tilfælde hvor der opstår problemer på Ydre Østerbro mener vi,
at der gennem en viden om hinanden kan laves et hurtigt samarbejde som kan opfylde
de i 10 punkts planen beskrevne løsningsforslag.
Hvis I oplever problemer med utilpassede unge i jeres lokaler eller generelt i jeres organisation vil vi opfordre jer til at kontakte undertegnede. SSP gruppen vil så hurtigt tage
initiativ til at få skabt nogle kontakter mellem jer og SSP hvor vi så hurtigt kan sætte ind
overfor problemstillingerne.
Klubberne i lokalområdet har muligheder for at lave diverse opsøgende arbejde i de
områder/ lokaliteter hvor problemerne er, endvidere vil lokalpolitiet være en del af samarbejdet.
Det er vores opfattelse at et sådan ad - hook samarbejde vil være den bedste løsning som
det ser ud i øjeblikket.
I de tilfælde hvor I oplever der er behov for det kan I kontakte mig på ovenstående
adresse eller på min mobil 51 25 26 66.jeg vil så skabe kontakten mellem jer og SSP
Hvis I har nogle spørgsmål eller andet er I også meget velkomne til at kontakte mig
Med venlig hilsen
På SSP udvalgets vegne
Peter Brügge
RYAC
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10.

SUNDBY NORD

Statusrapport – Sundby Nord, april 2005
10 punktsplanen.
•

Der har været afholdt møde med repræsentanter for U og U forvaltningen. Tilstede var Birgitte Hammer, Henning Sørensen og Torben Vorstrup. Jesper Nordal fra KKF var ikke til stede, men har sendt sit bidrag.

Samlet set er det opfattelsen, at 10 punktsplanen har eksisteret officielt i en for kort periode, til at vi kan lave en vurdering af samarbejdet. Der har indtil videre kun været afholdt tre møder.
Dog er opfattelsen i Sundby Nord, at der eksisterer et glimrende samarbejde, som var
iværksat og velfungerende, allerede inden kravet om 10 punktsplanen kom.
I forhold til hvilke fora planen er udmøntet i, henvises til skrivelsen som er indsendt i
forhold til sidste indrapportering af 10 punktsplanen. Her står udførligt beskrevet, hvilke
initiativer, der er taget lokalt for at sikre et godt samarbejde.
KKF deltager i SSP møder på både ledelse og lokalt niveau.
Der har ikke været diskuteret specifikke temaer i forhold til at KKF nu deltager, de er
blot implementeret i det eksisterende samarbejde.
Det har konkret udmøntet sig i, at der i januar 2005 var tale om at der muligvis var en
pigebande (med anden etnisk baggrund end dansk) i Sundby Nord. Der blev indkaldt til
netværksmøde i løbet af tre dage, hvor der var deltagere fra alle tre forvaltninger.
Problemet blev afdækket og det viste sig, at der ikke var tale om en egentlig pigebande,
men en gruppe piger som var uden tilbud. Det være sig enten skole eller fritidstilbud.
Der blev etableret et samarbejde, som resulterede i at de unge piger fik nogle tilbud. To
fik fritidsjob og en enkelt et andet skoletilbud (som hun nu benytter, til forskel fra det
tidligere tilbud). En enkelt familie havde to piger repræsenteret i gruppen, og de har
modtaget hjælp til hele familien, da det i høj grad handlede om at forældrene skulle på
banen. Her har etnisk konsulentteam også være indover. Her har alle oplevet at en hurtig
indsats har været med til at forhindre, at en gruppe af unge blev til et stort problem i
området.
Generelt er området i Sundby Nord et uroligt område, der er præget af mange socialt
belastede familier. Da det har været sådan i en meget lang periode, er der allerede etableret et velfungerende netværk af professionelle, der påtager sig opgaverne omkring
disse unge.
Det har fra forvaltningens side været nødvendigt med en enkelt tvangsfjernelse af en
meget kriminelt ung mand på 14 år. Dette har betydet, at de unge i område er blevet klar
over, at de ikke upåagtet kan begå kriminalitet selv om de er under 15 år.
P.t. har SSP på Amager en stor kampagne i gang omkring unge og hash. Her har der
været et fint samarbejde mellem alle forvaltninger. Det har været en blanding af at læg-
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ge lokaler, viden og arbejdskraft til for, at få arrangementet til at fungere for 500 børn
og voksne.
Der har været afholdt ungdomsfester, arrangeret i samarbejde med KKF, FAF og U&U
og Politiet. Det har været en stor fordel at have KKF som deltager i dette, da Jesper
Norddal har stor erfaring i at afholde store fester.
Det fremtidige samarbejde kommer til at udvikle sig i forhold til de behov, der opstår i
området. Alle er indstillet på at få det bedste ud af hinandens resurser.

Beskrivelse af det tværfaglige samarbejde i Sundby Nord i henhold til 10punktsplanens principper
Tværfagligt samarbejde Ungegruppen / Rådgivningen for Børn og Unge:
Rådgivningen for Børn og Unge, som er en del af Ungegruppen, har tæt samarbejde
såvel internt i teamet som med samarbejdspartnere i lokalområdet: SSP, Spydspidsen,
U-turn. Man har desuden opbygget et tæt netværk af mange forskellige instanser i distriktet både offentlige som private instanser. Desuden er oprettet et kriminalitets- og
socialt beredskab, som kaldes sammen ad hoc.
Netværket:
Sammensætning: Skoler, Politi, ungdomsskoler, bibliotek, fritidsklubber, foreninger i
lokalområdet, boligsocialt samarbejde, som omhandler boligbestyrelser, viceværter og
frivillige. Kriminalitets og socialt beredskab samlet af folk fra netværket. Samarbejde
mellem Lokalcentret v/Ungerådgivningen og kriminalpræventivt politi m.h.p. hjemmebesøg.
Mødefrekvens: Netværket mødes 1 gang månedligt
Kriminalitets- og socialt beredskab samles ad hoc ved behov.
Ungeseminar afholdes 1 gang årligt
Formålet med ungeseminaret er at lægge handlingsrettet strategi for indsatsen og udviklingen af arbejdet og indsatsen omkring børn, unge og forældre.
Formålet med kriminalitets- og socialt beredskab er at samle folk fra netværket ad
hoc, når der viser sig behov i bebyggelser eller andre steder, hvor der opstår eller er ved
at opstå problemer med børn og unge.
Effekt: Det daglige samarbejde bliver lettet via kendskabet til hinanden. Det har en betydning for børn og unge, at vi kender hinanden og ligeledes kender de unge, samt at det
ikke er skjult, at man taler sammen. Samarbejdet mellem Lokalcentret via Ungerådgivningen og Kriminalpræventivt Politi tager sigte på hjemmebesøg efter kontakt med politiet (indberetninger fra Den Sociale Døgnvagt).
På baggrund af det brede samarbejde samles de unge i området op langt tidligere. Ungdomskriminaliteten i området er blevet væsentligt mindsket.
Beredskabsplanen
Der er et samarbejde omkring de unge med bebyggelserne i distriktet, f.eks. Lejerbo. En
ejendom i Holmbladsgade har således etableret et værested for 7 – 14 årige i samarbejde
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med Projektbasen, beboerforeningen og frivillige medarbejdere. Man har en aften om
ugen, hvor de unge kan komme. Dette har i høj grad skabt ro på stedet.
Der er lavet en beredskabsplan, som træder ikraft ved tegn på uro i ejendommene i distriktet. Med i planen er beboerforeningerne, politiet, RBU, frivillige medarbejdere.
Man ved nøjagtigt, hvem man kan henvende sig til, og hvad man skal gøre i disse situationer. Man har meget gode erfaringer med beredskabsplanen.
Effekten er, at der skabes ro i området.
Forebyggelsesrådet i Sundby Nord
Udover de nævnte samarbejdsfora lægger Børnefamilieteamet lokaler til Forebyggelsesrådets møder. Rådets arbejde skitseres nedenfor:
Sted: Børnefamilieteamet i Lyongade 21, 2. sal, 2300 København S
Mødefrekvens: 5 møder årligt. Man mødes ca. hver anden måned.
Sammensætning: Formand: Børnefamilieteamchefen. Derudover en tværfaglig sammensætning af repræsentanter: Socialrådgivere fra BFT-teamets Børne- og Ungegrupper, pædagoger, ungerådgivere, Rådgivningen for Børn og Unge, BFT-teamets psykolog, socialformidler i Voksenteam, sundhedsplejerske, pædagogisk konsulent, servicebutikkoordinator, PPR-psykolog, pædgagoger fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem,
klubber, ungdomspension, lærere, skolevejleder, distriktsmedarbejder fra U & U, SSPpoliti- og kriminalassistenter, sygeplejersker / kontaktpersoner fra Distriktspsykiatrien
og Det Opsøgende Psykoseteam, socialrådgiver fra H:S Amager Hospital.
Formål: Blandt andet at styrke samarbejdet mellem forvaltningen og eksterne samarbejdspartnere, at underrette hinanden om lokalområdets problematikker og succeser, at
stille forslag til hvordan man kan sætte forebyggende ind, at stille forslag til udvikling
af den sociale indsats i distriktet.
Møderne:
Oplæg: Relevante, aktuelle emner/problematikker drøftes. Oplæg holdes af interne eller
eksterne eksperter med efterfølgende spørgsmål/diskussion.
Emner: Blandt andet: Misbrug og rusmidler, Marginaliserede unge og forskellige ungdomskulturer, Seksuelt misbrugte børn og Incestcentrets arbejde, Inddragelse af børn og
forældre i de socialfaglige undersøgelser; Døgninstitutionernes arbejde, Ungdomssanktioner, Børn af psykisk syge forældre. Oplægsholdere: blandt andet overlæge/professor, psykiater, psykologer, socialrådgivere, advokat, lærere, pædagoger m.fl.
Dit arbejde: De respektive repræsentanter fortæller på skift om eget arbejdsområde,
idet der lægges vægt på, hvordan man kan bruge hinanden, så samarbejdet styrkes.
Effekt: Samarbejdspartnerne får ansigt på hinanden, vejen mellem lokalcentret og andre
instanser er derved blevet forkortet, man lærer kommandovejene at kende. Informationer om, hvilke aktuelle problemer, der er i distriktet gives direkte. Hurtigere indsats kan
derved finde sted. Viden om hinandens arbejdsområder er med til at fremme forståelsen
for de forskellige instanser.
Med venlig hilsen
Vibeke Ries
Teamchef
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BEREDSKABSPLAN SUNDBY NORD
November 2004
Socialt og kriminalpræventivt beredskab i Sundby Nord.
Baggrund.
I forbindelse med seminar omkring ungeindsatsen i Sundby Nord området, blev der
udtrykt et behov for en mere helhedsorienteret indsats ift. til truede og utilpassede/kriminelle børn og unge.
Indsatsens hidtil har været af mere individuel karakter, uden en egentlig koordinering
mellem de aktører i lokalområdet, der har berøring og kendskab til områdets børn og
unge.
Tidligere har praksis været at Børnefamilieteamet blev underrettet via grønne indberetninger fra retsrepræsentanten, hvorefter sagsbehandler indkaldte familien til en samtale.
Denne samtale dannede så grundlaget for en eventuel yderligere indsats.
Der var bred enighed om, at kun via konkret samarbejde, var det muligt at løse de problemstillinger nogle børn, unge og deres familier står med.
Den fremtidige helhedsorienterede indsats beskrives i de følgende to indsats områder.
Beredskab
At kunne aktivere et beredskab med kort varsel, når et barn eller ung har begået kriminalitet.
Det er politiet der først får kendskab til unges kriminalitet og underretter børnefamilieteamet V/Ungerådgivningen herom, minimum en gang ugentligt. Der henvises til servicelovens regler om underretningspligt, samt diverse vejledninger. De oplysninger, der
via det tværfaglige arbejde tilgår politiet, indgår ikke direkte i et eventuelt strafforfølgende arbejde.
Børnefamilieteamet er tovholder på indsatsen. Det er børnefamilieteamet herunder Ungerådgivningen der vurderer om der skal foretages en samlet indsats, varsler den og
indhenter samtykke fra den unge og dennes forældre med henvisning til servicelovens
regler.
Når det vurderes at der skal foretages en samlet indsats, tager politiet
v/kriminalpræventiv afdeling og en repræsentant fra Børnefamilieteamet indenfor max.
7 dage efter modtagelse af underretningen på hjemmebesøg. I hjemmet oplyser henholdsvis politi og børnefamilieteam om baggrunden for besøget, samt lovhjemmel for
videre samtale.
Det vurderes herefter om der er behov for yderligere tiltag, i så fald er børnefamilieteamet forsat tovholder for yderligere indsats.
Skoler, institutioner eller andre, som den unge og familien har kontakt til inddrages ad
hoc, ud fra en vurdering om relevans i en yderligere indsats, og med familiens samtykke, med udgangspunkt i beskrevet handleplan. Dog vil der ud fra et kriminalpræventivt
stillingtagen tilfalde disse information om den begåede kriminalitet. Jævnfør retspleje-

22

loven § 115 B. På de lokale skoler skal udpeges en repræsentant for dette samarbejde,
det kunne eksempelvis være SSP repræsentanten.
Denne samlede indsats skal ses ud fra det metodevalg, at jo flere i lokalområdet som
den unge har kontakt til, og har viden om den unges kriminelle situation, jo større efekt
vil den kriminalpræventive indsats være.
Eksempel
En 16-årig dreng har lavet gaderøveri overfor en jævnaldrende. Det kriminalpræventive
kontor modtager derefter rapportmateriale fra kriminalpolitiet eller orddenspolitiet,
hvorefter der tages kontakt til/underettes til Børnefamilietemet.
Indenfor max. 7 dage efter modtagelsen af indberetningen rykker Børnefamilieteamets
medarbejder ud sammen med det kriminalpræventive politi, på baggrund af en vurdering foretaget i børnefamlieteamet. Familien bliver varslet skriftligt om besøget og oplyses ligeledes om gældende lovgivning vedrørende tavshedspligt § 12 i retsikkerhedsloven. Hvis det er nødvendigt med et besøg uden varsel, skal børnefamilieteamets medarbejder oplyse familien om den gældende lovgivning.
Hvis der under samtalen i hjemmet opstår behov for inddragelse af skole, institutioner
mv. udover information om den begåede kriminalitet, kontaktes disse umiddelbart efter
samtalen, under forudsætning af at familien har givet tilsagn herom.
Når det vurderes nødvendigt med oprettelse af en egentlig sag, indgår eventuelle aftaler,
som skal udfærdiges skriftligt og underskrives, i den unges sag. Børnefamiliteamet udarbejder herefter en handleplan hurtigst muligt. Selv udmøntningen af denne handleplan
ligger i børnefamilieteamets regi, men opgaverne forventes udført i tæt samarbejde med
politi, skole, klub mv.
Når besøget har været afholdt, noterer politiet kun at mødet har været afholdt, og at sagen følges nærmere.
Netværks beredskab
Ud fra denne helhedsorienterede indsats, hvor udgangspunktet er ugentlig kontakt mellem politi og børnefamilieteam, kan samarbejdet også indeholde indsatser af bredere
karakter eks. problemer med grupper af unge der er synlige i lokal området eller problemer af lignende karakter.
Målet er at alle aktører på børn og ungeområdet, tager initiativ til at kontakte hinanden
hurtigt og mødes ad hoc, når behovet opstår i forbindelse socialt truede børn og unge.
Den der opdager problemet tager ansvar for det og indrager de øvrige aktører fra området, der er relevante for løsning af problemet.
I en indsats af denne art indgår og overholdes den gældende lovgivning, på lige fod med
den øvrige indsats der er beskrevet i denne aftale.
Eksempel
En forælder og en boligbestyrelse henvender sig uafhængigt af hinanden til Ungerådgivningen. Begge parter oplever problemer med en gruppe på 14 -15 børn og unge, der
opholder sig på legepladsen i et konkret boligkvarter, hvor de skaber problemer med
larm, tilråb, hærværk, druk og hash. Gruppen er i aldersgruppen 9-17 år, hvor størsteparten bor i boligkvarteret, dog med enkelte som kommer fra det omkring liggende område. De børn og unge der indgår i gruppen har ikke umiddelbar tilknytning til nogen
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klub eller lignende. Flere af de unge har dog gået i klub og går i skole på de nærliggende skoler.
Ungerådgivningen holder møde med boligbestyrelsen og forældre, for at kortlægge problemets karakter. Herefter besluttes at afholde et netværksmøde, hvor relevante aktører
indrages. Ungerådgivningen er tovholder på denne kontakt, som i dette tilfælde, på baggrund af kortlægningen, betyder kontakt til 2 fritidsklubber, 3 skoler, Nærpoliti og Kriminalpræventiv afdeling, den boligsocial indsats samt boligbestyrelsen samt frivillige
fra det konkrete boligområde.
Netværksmødet afholdes med henblik på at lave en fælles plan, for løsning af problemet. Flere netværksmøder vil ofte være relevant, dog altid ud fra en vurdering af behovet i den enkelte sag og situation.
Aftalen
Samarbejdsaftalen omkring et socialt og kriminalpræventivt beredskab i Sundby Nord,
forankres i SSP regi. Og skal her godkendes indholdsmæssigt og lovgivningsmæssigt,
det væres i det lokale SSP på henholdsvis medarbejder og leder niveau.
Evaluering af aftalen skal ske løbende i SSP regi, dog skal der det første år, hver 3 mdr.
evalueres samlet mellem medarbejder og ledelses SSP.
Aftalen underskrives af deltagerne i SSP på ledelsesnivau, og træder i kraft ved underskrivelse.
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11.

VALBY

Dato: 1. april 2005
Tilbagemelding på 10 punkts plan for Valby:
Planen har været drøftet løbende på SSP-ledergruppe møderne, og der er enighed om at
der i Valby ikke er behov for at implementere alle planens punkter, tilsvarende på Indre
Nørrebro.
Arbejdet med de utilpassede børn og unge i Valby er primært tilrettelagt, med udgangspunkt i nogle samarbejdsprojekter, og ved almindelige partnerskabsaftaler / samarbejdsaftaler.
Ledergruppen har bedt lokaludvalget om at se på relevansen af de enkelte punkter i 10
punkts planen, for herefter at indstille til ledergruppen, hvilke af disse som vurderes
relevante/nødvendige i Valby.
Hvilke fora er etableret:
- Leder fra Kultur- og Fritidsforvaltningen er nu en del af SSP-ledergruppen. Han
overvejer hvorvidt der er ressourcer til at sætte en medarbejder fra KKF ind i lokaludvalget.
- SSP-opsøgende team på gadeplan er etableret. Dette medfører en god synlighed i
lokalområderne, og en god fornemmelse for hvad der foregår på ungeområdet. Samtidig er det gensidige "meldesystem" blevet kvalificeret.
- Øvrige indhold af 10 punkts planen ligger i lokaludvalget, og udvalget er blevet bedt
om at prioritere heri, og implementere dele af 10 punkts planen i SSP årsplanen..
Samarbejdet i Valby:
Valby har i mange år haft en god tradition for samarbejde, forvaltningerne og institutionerne imellem.
Heraf kan nævnes:
- et udbygget BRO-samarbejde, omhandlende daginstitutionerne, klubber, skolerne,
lokalcenterets Børnefamilieteam og sundhedsplejersker.
- Særlige initiativer i Valbys "mest belastede områder" (ghetto-lignende boligområder: Akacieparken, Lukretiavej, Vigerslev-området, sjælør Boulevard området).
Mange forskellige indsatser/samarbejder omkring Akacieparken, boligsocialt samarbejde mv.
- Fælles Ansvar, udvidet med projekt "motivering til erhverv" - herunder er alle bydelens klubber involveret.
- Projekter under SSP - herunder opsøgende gadearbejde
Udfordringer og aktuelle problemstillinger:
- der har været lokale problemer med en gruppe på ca. 20 unge i Lykkebo klubben. Et
samarbejde mellem Københavner-teamet, Lokalcenterets Ungeteam og klubben har
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-

nu pågået i ca 7 måneder. Der vil blive evalueret/fulgt op på indsatsen indenfor de
kommende 3 måneder.
Der planlægges en egentlig ungerådgivning i Valby

Undersøgelser og analyse:
I forbindelse med periodevise problemer i lokalområdet, herunder problemstillinger i
Akacieparken, har vi udarbejdet diverse notater.
Disse vedhæftes til orientering. Endvidere er vi i gang med en analyse på ungeområdet
(kaldet: valby - hovedstadens landsby). Denne analyse forventes færdig om ca 14 dage,
og vil omhandle kvartererne i valby, misbrugsproblematikker, kriminalitetstruede unge,
psykiske sygdomme, arbejdet med etniske minoriteter, familiearbejde mv..
Med venlig hilsen
Pva. SSP-ledergruppen i Valby
Jimmy Streit
Børnefamilieteamchef
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12.

VANLØSE

23.03.2005
Vedrørende status for det lokale arbejde med 10 punktplanen i Vanløse
Den aktuelle situation i.h.t. utilpassede børn og unge:
Indledningsvis kan det oplyses at Vanløse som lokalområde normalt ikke oplever store
problemer med uro skabt af utilpassede unge.
Vanløse kan beskrives som et "pænt kvarter". Boligstandarden er forholdsvis høj, mange bor i ejerbolig og har arbejdsindtægt og opfylder som sådan ikke de gængse kriterier
for "problemfamilier".
Erfaringerne fra arbejdet i området viser dog at familierne på trods af at de ikke opfylder de gængse beskrivelser af en "problemfamilie" har vanskeligheder, som dog ofte
viser sig senere i børnenes liv og ofte med andre fremtrædelsesformer. Der er blandt
lokalområdets unge naturligvis nogle som begår kriminalitet, hærværk m.v. men antallet
af ”udadreagerende” unge er i forhold til den øvrige by forholdsvist lavt og ofte viser de
unges problemer sig på en mere ”indadvendt” eller ”mindre synlig” måde: ensomhed,
skolefobier, psykosomatiske symptomer f.eks. angst, spiseforstyrrelser og anden selvskadende adfærd.
I Vanløse fremstår unges problemer mere som individuelle problemer end som ”grupperinger der giver anledning til uro”.
Lokalt er man opmærksom på at Metroen har fået endestation i Vanløse og at et nyt
bycenter er ved at blive opført. Dette kan på sigt ændre billedet og betyde nye udfordringer.
Ovenstående er udtryk for det generelle billede af Vanløse, men periodevis opstår der
naturligvis spontane situationer hvor grupperinger af unge giver anledning til bekymring
og en ekstraordinær indsats:
Aktuelt har der gennem de sidste 3-4 måneder været voldsomme konflikter / sammenstød mellem to større grupper af unge hvoraf flere har haft tilknytning til en af de lokale
skoler og den tilhørende klub. Konflikterne har haft karakter af egentlige opgør, hvor
der har været anvendt vold, trusler og politiet har fundet våben osv. To unge har siddet
varetægtsfængslet og har fået dom. (se senere om iværksatte initiativer)
Etablerede fora:
Der eksisterer i Vanløse forskellige samarbejdsfora som på tværs af faggrænser og institutioner arbejder med bl.a. utilpassede unge:
• SSP
• Dialoggrupper, hvor den enkelte skole, tilhørende fritidsordning og lokalcenter mødes m.h.p.at koordinere arbejdet med de børn og unge som giver anledning til bekymring.
• Fælles ansvar som er et samarbejde mellem skole/ungdomsvejlederne og lokalcentret.
Lokalt har man besluttet at forankre arbejdet med 10 punktplanen i SSP-regi og Kulturog fritidsforvaltningen er fra januar 2005 blevet repræsenteret i det lokale SSP-udvalg
ved Pernille Bennike fra Vanløse Bibliotek. KFF er, efter eget valg, p.t. ikke en del af
den lokale SSP-ledergruppe.
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Temaer og beslutninger som følge af 10 punktsamarbejdet:
1. Der er fra januar blevet nedsat en akutgruppe som i ekstraordinære urosituationer kan træde sammen med ganske kort varsel. Gruppen består af 4 personer
med tilknytning til h.h.v. politi, lokalcenter, skole og klub området.
2. Der er nedsat en undergruppe under SSP-udvalget som skal sikre at der handles i
f.t. de unge (og evt. grupperinger) som umiddelbart giver anledning til bekymring. Formålet er således at skabe en mere tydelig opgave- og ansvarsfordeling i
de konkrete sager. Konkret afklarer gruppen :
§ Hvilke relevante personer har kendskab til den unge og hvem der skal inddrages i forsøget på at finde en løsning – herunder undersøges systematisk
om der verserer sag i børnefamilieteamet.
§ Den unges situation forsøges belyst ud fra følgende overskrifter
1. Hjemlige forhold
2. Skolesituation
3. Fritidsaktiviteter og omgangskreds
4. Oversigt over problematisk adfærd – herunder tidligere kriminalitet
5. Behovet for hjemmebesøg, netværksmøde eller opsøgende arbejde vurderes.
6. Opgaverne fordeles mellem arbejdsgruppens medlemmer og eksterne
fagpersoner.
Hjemmebesøg varetages primært af krim.præv. afd, samt udegående medarbejder fra lokalcentret. I den konkrete sag vurderes hvorvidt det er hensigtsmæssigt
at andre fagpersoner deltager i hjemmebesøget f.eks. lærer, pædagog eller sagsbehandler.
3. Gruppen foretager løbende screening af lokalområdet som oplæg til drøftelse af
lokaludvalgets samlede indsats, samt kommer med forslag til klubbernes opsøgende arbejde. På nuværende tidspunkt ses SSPs rolle således kun som forslagsstiller indtil der er skabt større klarhed over klubbernes opsøgende funktion. Vi
forestiller os således senere på året at indgå i en dialog med klubberne om forventninger, samarbejdsform, snitflader m.v. i f.t. det opsøgende arbejde.
4. Kriminalpræventiv afdelings repræsentant i SSP har udvidet sine arbejdsopgaver til også at omfatte "bekymringsbreve" d.v.s. breve til forældre hvis børn giver anledning til bekymring selv om de ikke har begået noget kriminelt f.eks.
mindre børn der træffes til fester hvor der drikkes osv. Der er tale om et brev til
forældrene og et tilbud om samtale.

Iværksatte initiativer
Ovenstående 4 initiativer er besluttet og iværksat pr. 01.01.05 . Det skal i den forbindelse dog nævnes at screening af lokalområdet og SSPs rolle i det opsøgende arbejde som
nævnt afventer yderligere dialog med klubberne.
I f.t. at den aktuelle uro har den nyetablerede undergruppe med held interveneret i de
unges konflikt. Der har været afholdt elev- og forældremøder, hjemmebesøg, konfliktmæglingsmøder med h.h.v. forældre og unge og unge fra den mest berørte klasse har
tilbragt en dag med ”samarbejdsøvelser” på Kattingeværk.
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Vurdering af 10 punktsamarbejdet
Ovenstående initiativer er først iværksat i begyndelsen af indeværende år og det er derfor ikke muligt p.t. at vurdere effekten.
Vanløse adskiller sig væsentligt fra Nørrebro, hvor modellen er hentet fra, og det er ikke
muligt umiddelbart at overføre erfaringer og metoder. Der er således brug for en udviklingsproces med fokus på hvordan nogle af erfaringerne fra Nørrebro lokalt kan omsættes til praksis.
Som eksempel kan nævnes opsøgende arbejde på gadeplan som kan praktiseres i lokalområder hvor unge ”hænger ud bestemte steder” men som er vanskeligere at praktisere i
en bydel hvor de unge ikke i samme omfang – eller på samme måde - benytter det offentlige rum. Der er således brug for en lokal diskussion og metodeudvikling af begrebet ”opsøgende arbejde”.
Der er ligeledes elementer i 10 punktplanen som endnu ikke har været genstand for en
fælles lokal drøftelse f.eks. tiltag i h.t. skolernes rummelighed, etablering af et lokalt
mæglernetværk osv.
Flere af de lokale skoler har deltaget i ”Et godt skoleliv for alle” og nogle lærere har
været på konflikthåndteringskursus, men en diskussion af hvordan disse erfaringer og
ressourcer kan komme hele lokalområdet til gode mangler endnu.
Sammenfattende er vurderingen at 10 punktsamarbejdet er kommet godt i gang men
endnu befinder sig i begyndelsesfasen og at det formentlig vil tage et halvt års tid før
samarbejdet har fundet en mere endelig form.
Besvarelsen er udarbejdet af Børne- og Unge rådgivningen i Vanløse på vegne af Børnefamilieteamets teamchef.
Med venlig hilsen
Stig Hansen
Børne- og Ungerådgivningen i Vanløse
Medlem af SSP-udvalget i Vanløse
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13.

VESTERBRO

Til Kontoret for
Børnefamilier med særlige behov
29. marts 2005
Status for det lokale arbejde med 10-punktsplanen på Vesterbro
Den lokale ledelsesgruppe på Vesterbro, der består af Peter Gorm (Uddannelses- og
Ungdomsforvaltningen), Erling Hagemann (Kultur- og Fritidsforvaltningen) og Pallas
Reckeweg (Lokalcenter Vesterbro) har udarbejdet følgende statusnotatet for det lokale
arbejde på Vesterbro omkring implementeringen af 10-punktsplanen.
Statusnotatet er udarbejdet på baggrund af jeres anmodning, som anført i brev af 9. februar 2005, og notatet er struktureret efter den disposition der fremgår af dette brev.
Den aktuelle situation
Ledelsesgruppens vurdering er, at den aktuelle situation vedr. utilpassede børn og unge
er forholdsvis god og stabil på Vesterbro. Det er opfattelsen, at det mangeårige samarbejde og netværk mellem de forskellige aktører har skabt et fundament, der gør, at vi
forholdsvist hurtigt får fat i de børn og unge, som er i risikogruppen.
Der er lejlighedsvist optræk til uro i mindre grupperinger på Vesterbro, men det generelle indtryk er, at vi har kontakt til disse børn og unge, således at problemerne ikke spredes.
I en bydel som Vesterbro vil der formentligt altid være en mindre skare, der regelmæssigt er i konflikt med myndighederne – og vi finder at vores indsats i forhold til at begrænse denne gruppe, både med hensyn til størrelse og omfang, fungerer udmærket.
Sommeren 2004 var der i en kortere periode problemer med et antal børn og unge i og
omkring Otto Krabbes Plads. En massiv indsats fra vores akutberedskab gjorde dog, at
problemerne i al væsentlighed er løst i dag.
Fora i 10-punkts regi
Den lokale ledelsesgruppe har d.d. vedtaget kommissorium og sammensætning af akutberedskab på Vesterbro.
Gruppen bygger på tidligere erfaringer, og medlemmerne af gruppen har tidligere arbejdet sammen med succes.
Derudover planlægges et større arrangement for alle aktører på Vesterbro, der er i berøring med utilpassede børn og unge. Dette forum vil muligvis blive sammenkaldt en gang
årligt til drøftelse af den lokale situation.
Endvidere kan det oplyses, at ledelsesgruppen på Vesterbro nu har afholdt tre møder i
2005.
Temaer og beslutninger
Ledelsesgruppen har drøftet flere områder på de første møder, herunder hvilke tiltag der
skal igangsættes for at leve op til intentionerne i 10-punktsplanen.
En gennemgang har vist, at Vesterbro på de fleste områder allerede har aktiviteter, der
er i tråd med 10-punktsplanen.
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Ledelsesgruppen vil i den kommende tid beslutte hvilke yderligere tiltag, der skal
igangsættes for fuldt ud at leve op til planen.
I tillæg til ovenstående har ledelsesgruppen besluttet, at der skal arbejdes med to spor;
dels etablering af akutgruppe, der kan sættes ind her og nu, og dels en forebyggende
indsats – der bygger på oplysning og dialog med de relevante aktører på området. Især
det sidste vil ledelsesgruppen prioritere, da det kan føre til en bedre sporing af kriminalitetstruede børn og unge og forebygge at fødekæden til gruppen af utilpassede børn og
unge vokser.
Endelig har ledelsesgruppen vedtaget, at der skal ske en tæt koordination i forhold til
SSP-samarbejdet, således at man ikke overlapper hinanden unødigt. Der er personsammenfald mellem repræsentanter i de to fora.
Nye initiativer på Vesterbro
Ledelsesgruppen på Vesterbro er ved at planlægge en temadag den 9. juni 2005, hvor
alle aktører, der er i kontakt med potentielle utilpassede børn og unge, inviteres. Det
omfatter skolelærere, pædagoger, klubmedarbejdere, sagsbehandlere, politi mm.
Temadagen skal bruges til at drøfte hvilke aktuelle problemstillinger vi står overfor her
på Vesterbro i forhold til de utilpassede børn og unge, hvilke nye udfordringer vi kan
imødese og hvilke tiltag vi kan iværksætte for at imødegå disse udfordringer.
På temadagen vil der være oplæg fra personer udefra med særlig kendskab til målgruppen.
Ledelsesgruppen har derudover arbejdet med en demografisk kortlægning af målgruppen, dvs. hvor mange børn og unge der er i målgruppen 10 – 21 år.
Effekter af 10-punktssamarbejdet
Ledelsesgruppen vurderer, at det lokalt er vanskeligt allerede nu at se en særskilt effekt
af 10-punktssamarbejdet, idet der kun er afholdt tre møder i dette forum.
Forud for dette har der dog været en lang tradition for samarbejde og netværk mellem
de forskellige aktører på området, og fokus på denne målgruppe er derfor ikke ny. Ret
beset er det vurderingen, at vi på Vesterbro faktisk gennem længere tid har arbejdet med
flere af de elementer, der indgår i 10-punktsplanen før end det blev politisk vedtaget.
Ledelsesgruppen kan dog se en fordel i vedtagelsen af 10-punktsplanen, idet den kan
være med til at løfte det generelle niveau for indsatsen over hele byen. Samtidig kan der
dog være en svaghed i det forhold, at snitfladerne til SSP-samarbejdet ikke er fuldt ud
defineret og i at der ikke følger lokale midler med til implementering af planen.
Forslag til nye initiativer
Ledelsesgruppen finder, at det kan være hensigtsmæssigt, hvis Kontoret for Børnefamilier med særlige behov tager initiativ til afholdelse af inspirationsdage, workshops eller
lignende på tværs af de 15 bydele – for på den måde at sikre at gode tanker og ideer kan
bruges som inspiration for andre.
Tilsvarende kan der som nævnt ovenfor være en ide i, at der overføres midler fra Kontoret for Børnefamilier med særlige behov til lokale initiativer med henblik på implementering af 10-punktsplanen.
Steen Bo Pedersen, (Sekretær)
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14.

YDRE NØRREBRO

Status 10 punktsplanen – lokalcenter Ydre Nørrebro.
På Ydre Nørrebro har vi valgt at formalisere samarbejdet om 10 punktsplanen i SSP-regi,
såvel i lokaludvalget som i ledergruppen.
U&U`s repræsentanter var i forvejen en del af SSP samarbejdet og siden december 2004
har Kultur- og Fritidsforvaltningen ligeledes været repræsenteret – i ledergruppen ved
afdelingsbibliotekar Finn Petersen.
SSP-ledergruppen holder møde ca. en gang i kvartalet – senest ultimo april 2005 i form af
et 2-dages internat - hvor SSP-udvalget ligeledes deltog.
Der har længe verseret drøftelse om etablering af udegående teams, om disse teams skal
forankres i SSP regi eller ej. Der er såvel i lokaludvalget som i ledergruppen delte meninger om forankringen af det opsøgende team.
Konkret blev det aftalt, at ledergruppen påtager sig arbejdsopgaven med at beskrive formål og målgruppe for opsøgende teams, som efter min opfattelse, bør tage sit udgangspunkt i klubregi, ligesom klubberne vil bidrage med deres input.
På internatet blev en aktuel konflikt mellem en gruppe unge, tilknyttet klubben i Lundtoftegade, og beboerne i Lundtoftegade drøftet. De unge oplever at beboerbestyrelsen har
stillet dem et ”værested” i udsigt – et sted de kan opholde sig når klubben er lukket. Som
en konsekvens af et oplevet svigt fra de voksne, har de unge reageret ved at begå hærværk, indbrud etc. På internatet blev der aftalt en strategi for, hvordan der kunne løses op
for konflikten, der er meget ”lokal”.
Sommeren 2004 forårsagede en større gruppe unge stor uro i et andet beboelseskvarter.
Lokalcentrets ungegruppe screenede sammen med nærpolitiet gruppen af unge, der viste
sig at være meget sammen sat både aldersmæssigt og etnisk. Der var tale om unge, lokalcentret i forvejen havde et kendskab til, unge vi da aldrig havde hørt om, unge fra andre
bydele og andre kommuner.
Det lykkedes at genskabe roen i kvarteret via opsøgende arbejde i forhold til de unge (et
par stykker kom i Kriminalforsorgens varetægt, lokalcentret har tillige anbragt et par af
de unge.) I forhold til den resterende gruppe er de blevet sluset ind i ungdomsklub, der er
arbejdet på at skaffe dem fritidsjob, de deltager i sportslige aktiviteter i Nørrebrohallen.
Tillige er kontakt til beboerbestyrelserne, og der er holdt møder med beboerne i området.
Udviklingen i området følges tæt af lokalcentrets ungegruppe i nært samarbejde med nærpolitiet.
I SSP-regi er der nylig holdt en stor fest i Nørrebrohallen, hvor adskillige hundrede unge
deltog og festen forløb stort set uden de store problemer. Festen er en årlig tilbagevendende begivenhed og det er SSP-udvalgets oplevelse, at der nogen tid efter festens afholdelse altid er ro i kvarteret. Der eksisterer på Ydre Nørrebro et velfungerende professionelt samarbejde mellem de forskellige aktører – uafhængig af forvaltningstilknytning. 10
punktssamarbejdet indgår som en naturlig del af det i forvejen eksisterende samarbejde.
Jonna Thomsen, Teamchef.
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15.

SUNDBY SYD

11. april 2005
Vedr. status for det lokale arbejde med 10 punktsplanen
Ved mail af 9. februar 2005 har K 10 ønsket en status i forhold til Børnefamilieteamets
arbejde med 10 punkts planen. K 10 bad i den forbindelse om at nedenstående punkter
blev belyst i den udstrækning det er muligt:
1.
2.
3.
4.

Den aktuelle situation ift. utilpassede børn og unge, der skaber lokal uro
Hvilke fora, der er etableret i 10 punkts-regi, og hvor ofte de har mødtes
Hvilke temaer, der har været drøftet - og hvilke besluttet
Hvilke initiativer har været iværksat i (eller i tilknytning til) det lokale 10punktssamarbejde
5. Jeres vurdering af 10 punktssamarbejdets effekt (herunder evt. dets styrker og
svagheder)
6. Eventuelle forslag til initiativer, der kan udvikle samarbejdet yderligere
Ad 1.
Genrelt er der forholdsvis roligt på gadeplan. Dog er der er fra Børnefamilieteamet et
ønske om at gadeplansarbejdet meget snart oppriorieteres med deltagelse fra klubberne i
området.
Ad 2.
Kultur- og Fritidsforvaltningen er inviteret til at deltage ad hoc i SSP-møderne. Denne
invitiation har Kultur- og Fritidsforvaltningen taget imod. Det er mit indtryk at der er
skabt en gavnlig og frugtbar dialog mellem forvaltningerne på disse møder. Det er endvidere mit indtryk at denne dialog absolut vil kunne medvirke til at styrke det forebyggende arbejde i forhold til de utilpassede børn og unge i gadebilledet.
Ad 3.
Generelt situationen på gadeplan, herunder ikke mindst afviklingen af større ungdomsfester for børn og unge. Ansvaret for disse fester er forankret i Kultur og fritidsforvaltningen.
Ad 4.
Tættere samarbejde omkring afvikling af ungdomsfester mv.
Ad 5.
Det vurderes klart gavnligt at inddrage Kultur- og Fritid i det forebyggende arbejde i
forhold til de utilpassede børn og unge.
Ad 6.
Evt. forøget fokus på etablering og fastholdes – evt. erfaringsudveksling – forhold til
gadeplansarbejdet.
Karen Elmegaard, Teamchef
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