Referat af SSP Klubmøde torsdag d. 21.02.13
Til stede var.
Anne Marie, Syvstjerneklubben
Charlie, SSP (ref).
Allan, Toppen.
Jens, Furesøgaard.
Marianne, Solbjerggaard.
Lars, Gasværket
Karin, Regnbuen

Afbud.
Tina, Idrætten
Gæster.
Rune, Camilla og Michael fra Politiet.

1. Politi præsentation:
Michael Madsen, forebyggelsessektionen, Station Syd som dækket Rudersdal, Lyngby,
Gentofte og Furesø kommuner fortalte om sit arbejde og de beskæringer som der har været i
det forebyggende beredskab. Michael har Rudersdal og Furesø som kommune og en kollega
som har de andre to kommuner. Michael indgår i samarbejde med konsulenten både på det
konkret plan overfor individer og grupper, blandt andet med de nylige opstartede
”tirsdagsmøder! hvor døgn rapporten gennemgås og bekymringer drøftes. Michael er også
en del af samarbejde i Farum Midtpunkt selv om projektet Trygge Bolig Områder har taget
en del af arbejdet der. Michael kan træffes på 26 12 24 48.
Rune Felsted og Camilla Henriksen fra politiets Enhed for Trygge Bolig Områder (ETB)
fortalt om den to årige projekt som er et samarbejde mellem politiet, kommunen og Furesø
Boligselskab. Man har haft lidt start vanskeligheder som politiet (og vel også kommunen)
har lært en del af men samarbejde går nu meget godt og der er ved at bliver oparbejdede en
god modus operendus som gør at det er rimeligt effektivt som det viste sig ved uro omkring
koncerten i Bybækhallen og asfalt stykke kastning mod politiets biler. De forklarede om
deres arbejdstid og hvilket fokus de har som hovedsaglige er forebyggende hvorfor de
hverken er efterforsker eller udrykker i traditionelt forstand. De kan træffes på 72 34 58 51.
Charlie fortalt lidt om samarbejde med de lokale politifolk som udgår fra Farum Nærpoliti
Station. Så der er tre indgang til politiet som SSP i Furesø følger sig godt betjente.
2. Erfaringer fra fællesmødet med SSP kontaktlærer:
Alle (de tre) som var til stede på mødet synes det var godt og skal gentages. Anne Marie
smidt et forslag på banen som fik delvis opbakning om ikke man skulle droppe de
selvstændige SSP Klubmøder og erstatte dem med et fælles SSP møde med SSP
kontaktlærere. Det skal vi diskutere videre på skoleårets sidste møde og det tages op på næst
kommende SSP Skoleområdets møde. Det blev også forslået at man burde lokalt laver nogle
forpligtende, formaliseret møder mellem skolen og klubberne vedr. SSP samarbejde. Dette
emne skal berøres i de kommende samarbejdes møder med skoleledelserne..
3. Emnerne til SSP konferencen d. 21. november 2013.
Sociale Pejling i anledning af Holmberg/Balvigs bog om emnet og De Sociale Media og
forebyggelse.

4. Orientering:
• Hele underretningssystemet er under forandringer som skulle nærmere for
Rådgivningsafdeling at sagsbehandler efter servicelovens intentioner. Der er møde om
emnet tirsdag d. 26. februar i Teatersalen, Kulturhuset Farum 13-15.
• Sikkerheds og forebyggende foranstaltninger som er taget for at undgå uro ved fredags
konverter i Bybækhallen blev gennemgået. Der er tre koncerter tilbage. En i aften d.
22.02 og om 14 dage og en måned. Koncerterne er åbne for alle og klubberne er meget
velkommen til at lave ”tur” ud af det.
• En pædagog fra Klub 24 (Toppen) og en SSP kontaktlærer som er under uddannelse som
konfliktmægler er gået i gang med en indsats overfor en gruppe 7. kl. piger som ikke
trives i deres samvær i klubben. Indsatsen bygger på ”cikelflow” princippet som Charlie
kort fortalte om.
• Der er to pladser til kriminologi ugen på KUC i den første arbejdes uge i det ny skoleår.
Folk opfordres til at meld sig til da ideen er at styrke alle del af SSP Furesø – også klub
området!
• Marianne fortalt om et samarbejde med firmaet Call Me angående en ”tal ordentlige”
projekt i klubben med badges og T shirts og italesættelse af problematikken. Projektet
indebærer aktive deltagelse fra klub medlemmer.
Næste møde:
Torsdag d. 18. april, Idrætten 10.30-12.00.
Husk at I har møde fra 9.00-10.30.

