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Notat vedr. uddybende beskrivelse af styrkelse af SSP-samarbejdet i 
Svendborg Kommune

Dette notat beskriver formål, målgruppe og indsatsniveauer for SSP-
samarbejdet i Svendborg Kommune. Desuden beskrives, hvilke 
indsatser, der kan iværksættes ved en styrkelse af SSP-funktionen.

Hvad er SSP
SSPs formål er at forebygge kriminalitet hos børn og unge i Svendborg 
Kommune. 

SSP er et lokalt samarbejde mellem skole, socialområde og Politi. SSP-
samarbejdet organiserer kommunens kriminalitetsforebyggende indsats 
over for børn og unge. De tre enheder i SSP-samarbejdet er alle via 
lovgivningen forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste 
forstand.

Målgruppe
SSP-arbejdets målgruppe er de unge under 18 år. Der skelnes mellem tre 
grupper af unge. 

 Unge, der ikke umiddelbart er kriminalitetstruede
 Unge med særlige udfordringer i relation til kriminalitet fx unge 

med misbrug
 Unge der har begået kriminalitet og/eller udviser risikoadfærd

SSP-arbejdet fordeler sig på tre niveauer: 
 Generel indsats rettet mod alle unge
 Specifik indsats rettet mod særlige grupper af unge 
 Individuel indsats rettet mod unge der har begået kriminalitet 

og/eller udviser risikoadfærd.

Generel indsats rettet mod alle unge
 Oplæg for elever i skolerne om relevante kriminalpræventive 

temaer: Forebyggelse af ’almindelig’ kriminalitet, 
rusmiddelforebyggelse, herunder alkohol, hash og cigaretter, 
digital dannelse – forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd på 
nettet

 Oplæg for forældre om relevante kriminalpræventive temaer 
 Formidler af generel information til lærere i skolerne om relevante 

kriminalpræventive temaer
 Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
 Besøg i ungdomsskoler/klubber
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Specifik indsats rettet mod særlige grupper af unge
 Opsøgende i forhold til grupper af unge der opholder sig ved 

skoler, havnen, i byen mv. 
 Tilstede ved arrangementer der tiltrækker unge: f.eks. ”open by 

night” koncerter, sidste skoledag, bålfester mv.
 Samarbejde med den boligsociale helhedsplan
 Konfliktmægling
 Deltager i specifikke møder for folkeskoleklasser med aktuelle 

særlige udfordringer

Individuel indsats rettet mod unge der har begået kriminalitet og/eller 
udviser risikoadfærd

 Indsatser omkring unge, der har været på individmøder
 Deltagelse i afhøringer
 Kontakt og samarbejde med forældre til unge og den unge selv i 

misbrug, kriminalitet mv.
 Hjemmebesøg

Ved en styrkelse af SSP-funktionen vil SSP kunne arbejde endnu mere 
med ovenstående indsatser. Derudover peges på en styrket indsats inden 
for følgende tre temaer:
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Indsats-
niveau

Hvad Eksempler på hvordan

Styrket 
rusmiddelindsats

Oplæg for unge på 
ungdomsuddannelser
Deltagelse i og styrkelse af RUSK-
netværk

Etablering af 
SSP+

Styrket samarbejde med ungdoms-
uddannelserne 
Styrket rusmiddelforebyggelse fx 
ved tilstedeværelse på 
ungdomsuddannelserne

Generel 
indsats rettet 
mod alle unge

Styrkelse af 
gadeplansarbejde

Synlighed i gadeplansarbejdet
Tilstedeværelse i ungdomsskolen i 
aftentimerne

Styrket 
rusmiddelindsats

Mere opsøgende arbejde ift. unge 
der samles omkring fx hash

Etablering af 
SSP+

Mulighed for opsøgende arbejde 
blandt unge-grupperinger, hvor der 
både er unge under og over 18 år

Specifik 
indsats rettet 
mod særlige 
grupper af 
unge

Styrkelse af 
gadeplansarbejde

Mere synlighed på gadeplan på 
relevante spotsteder i de 
omkringliggende byer og i 
Svendborg bymidte

Styrket 
rusmiddelindsats

Mulighed for deltagelse i 
vejledersamtaler med unge i 
relation til rusmiddelbekymringer

Etablering af 
SSP+

§115-møder for unge op til 25 år
Mulighed for opfølgning på 
individmøder ift. samtaler med 
unge over 18 år
Styrkelse af koordinationsarbejdet 
omkring kriminalitetstruede unge 
eller unge i kriminalitet over 18 år i 
Ungekontakten

Individuel 
indsats rettet 
mod unge der 
har begået 
kriminalitet 
og/eller 
udviser 
risikoadfærd

Styrkelse af 
gadeplansarbejde

Mulighed for individuelt relations-
arbejde til unge på gadeplan
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