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SSP – beskrivelse af opgaverne p. t.
Skoleområdet
1. Gennemførelse af forebyggelses program:
http://www.ssp.furesoe.dk/Skoleomraadet/ForebyggendeUndervsining.aspx
•
•
•
•

3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere fra henholdsvis 5. 6. og 7.kl årgange
aug/sept.
Samarbejde med SSP kontaktlærerne om gennemførelse af undervisnings programmer på
disse klasser trin samt 8. og 9. kl.
8 årgangsforældre møder på 7. kl. årgang om efteråret og om aftenen, i to timer.
8 årgangsforældre møder på 5. kl. årgang om foråret og om aftenen, i to timer.

http://www.ssp.furesoe.dk/Skoleomraadet/Foraeldremoeder/Aargangsforaeldremoeder.aspx
2. Samarbejder med SSP kontaktlærerne på skolerne.
På alle 7 groundskoler samt Egeskolen og Marie Kruse Skole, findes der en SSP kontaktlærer.
Vedkommende er SSP's repræsentant på stedet og har ansvar for det præventive og forebyggende
arbejde på skolen. SSP kontaktlærernes opgaver beskrives mere udførligt i SSP dokumentet.
http://www.ssp.furesoe.dk/Om%20SSP.aspx
•

Afholdelse af 6 møder med SSP kontaktlærerne i løbet af skoleåret af to timers varighed. Se
følgende link for indholdet i disse møder:

http://www.ssp.furesoe.dk/Skoleomraadet/SkolerOgSSPKontaktlaerere/ReferaterFraSSPskoleomraa
detI2010-11.aspx
•

•

•

Løbende og jævnlig kontakt med SSP kontaktlærene om enkelte sager. Det kan være på mit
initiativ eller lærernes. Typisk er det sager som løses lokalt. Det kunne være
konfliktmægling, hærværk, tyveri, vold og lign. Der gives rådgivning og sparring fra
konsulentens side.
Arbejdsmøder om konkrete elever eller konkrete indsatser som kun involverer bestemte
kontaktlærere og gerne med andre professionelle involverede. Sker ikke hver måned, men
jævnligt.
Koordinering og finansiering af efteruddannelse for SSP kontaktlærere. Typisk gennem SSP
Samråd men også hvis andre konferencer og kurser synes relevante.

3. Samarbejde med skoleledelserne:
•

Der afholdes møde mellem konsulenten, skoleledelserne og kontaktlærerne en gang om året
på alle skoler om foråret for at koordinere det forebyggende arbejde i det efterfølgende
halvår.
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Klubområdet.
Fritids tilbuddene indgår som en meget væsentlig del af det forebyggende arbejde i Furesø
Kommune. SSP Furesø har den holdning, at det forebyggende arbejde er et sammenspil mellem
skolerne, fritidstilbuddene og forældrene.
•

Der afholdes fire møder om året med de daglige ledere af fritidstilbuddene. Indholdet af
møderne kan læses her:
http://www.ssp.furesoe.dk/Niveau2/Referater.aspx

•
•
•

Der afholdes ad hoc tema formiddage med relevant forebyggende indhold for
klubmedarbejdere. Ca. to gange om året.
Klubmedarbejdere bliver af og til inddraget i de før omtalte arbejdsmøder.
Klubberne samarbejder med konsulenten om de konkrete forebyggende indsatser, så som
Sjove Lørdage og dets lige.
De sociale myndigheder i Furesø Kommune.

•
•

Der afholdes et såkaldt ”tirsdagsmøde” hvor politiet, den socialfaglige chef og SSP
konsulenten gennemgår listen over sigtede unge mellem14 og 18.
I sager med unge som har begået lovovertrædelser bistår SSP konsulenten sagsbehandlerne
med information og evt. sparring hvis de ønsker det.
Samarbejde med politiet.

1. Det lokale politi.
Der er kontakt mellem SSP konsulenten og det lokale politi mindst to gange om ugen og tit flere.
Det drejer som om konkrete sager såvel som inddragelse af det lokale politi i indsatser, á la Bymidte
problematikken i sensommer/efterår 2010.
2. Station Syd.
Nordsjællandspoliti er delt op i regioner. Station Syd servicerer Furesø Kommune. Der er afsat en
politiassistent til at indgå i det forebyggende arbejde. Der afholdes ugentligt møde med
vedkommende sammen med en socialfaglig chef og hvis der ikke er sager nok afholdes mødet
alligevel uden den socialfaglige chef. Derudover er der daglig kontakt i forbindelse til diverse
enkelt sager som dukker op.
3. Lokalråd.
Lokalråd afholdes hvert kvartal. Dette er et samarbejdes forum mellem politi og kommunen. SSP
konsulenten deltager fra SSP. SSP konsulenten udarbejder en statusrapport til hvert møde.
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4. Konflikt råd.
I forbindelse med finansloven sidste år blev det vedtaget at tilbyde alle mulighed for konflikt råd
hvis man har begået en straffelovs overtrædelse og specielt i forhold til vold. Det betyder at der er
etableret et samarbejde mellem politiets mæglingssystem og SSP’s.
Specifikke indsatser.
1. Opsøgende arbejde.
I samarbejde med Ungehusets daglige leder koordinerer konsulenten det generelle opsøgende
arbejde. Der afholdes jævnlige samarbejdsmøder i denne anledning.
http://www.ssp.furesoe.dk/Indsatser/Opsoendearbejde.aspx
•
•
•
•
•
•

Indhente oplysninger fra politiet, institutionerne og gennem opkald fra borgere.
Udform et ugentligt fokusbrev som sendes ud om fredagen til en lang række personer med
tilknytning til SSP i Furesø Kommune samt beredskab.
Efter weekenden indhentes der igen informationer og et mandagsbrev sendes ud om hvad
der er sket i weekenden som har relevans for det opsøgende arbejde.
Kommunikere indsatsen overfor interessenterne i kommunen og hos politiet.
SSP samarbejde med Natteravnene i den anledning.
Der foretages derudover lejlighedsvis opsøgende arbejde enten i samarbejde med de lokale
klubber eller som en specifik opgave hvor SSP ansætter folk i en kortere eller længere
periode som timelønnede. Eksempelvis indsatsen i sommer 2010 i Stavnsholt området i
samarbejde med de lokale institutioner og beredskabet.

2. Forældrenetværk.
I forhold til uheldig gruppering af unge, tilbydes forældrene et frivilligt netværk hvor de kan mødes
og drøfte deres fælles udfordringer. Der kan læses mere om dette tilbud på:
http://www.ssp.furesoe.dk/Indsatser/Indsatseroverforgrupper.aspx
I år har der været fire forskellige forsøg på opsart og gennemførelse af et forældrenetværk.
3. Konfliktmægling.
Der er otte unge-konfliktmæglere i kommunen. De er alle uddannet via Center for Konfliktløsnings
uddannelses forløb og betalt af SSP. SSP konsulenten koordinerer sagerne. Der indkaldes til
konfliktmæglermøder hver anden måned hvor sagerne drøftes og sparring foregår. Dertil kommer
arbejdet med at udbrede kendskab til mæglings redskaber i kommunen. Se mere på:
http://www.ssp.furesoe.dk/Indsatser/Konfliktmaegling.aspx
Der er opstartet 9 mæglinger i 2010, hvoraf de seks er gennemførte. De øvrige tre er opgivet af
forskellige grunde.
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4. Sjove Lørdage i Bybækhallen.
Som en del af den trygheds skabende og forebyggende arbejde i Farum Midtpunkt indgår SSP i
planlægning af og gennemførelse af Sjove Lørdage i Bybækhallen. Sportsaktiviteter arrangeres for
børn og unge fra 11-18 hver lørdag i vinterhalvåret. Det startede i forår 2010 og er nu et permanent
tilbud. Læs mere på:
http://www.ssp.furesoe.dk/Indsatser/~/media/INSTITUTIONER/SSP/dokumenter/FarumMidtpunkt/S
joveLoerdageforaaret2010.ashx
SSP har i november 2010 taget initiativ til et lignende tilbud for børn og unge i Værløse. I lighed
med Sjove Lørdage i Bybækhallen vil Sjove Lørdage i Værløse være et samarbejde med lokale
kræfter i kommunen og foreningslivet. Der påtænkes opstart i januar 2011.
5. Indsats overfor grupper af unge.
Af og til dannes der en uheldig gruppering af unge som er til gene for sig selv og omgivelserne. En
indsats når dette sker, er forældrearbejde som foroven beskrevet men det er også muligt at lave en
mere konkret indsats overfor gruppen, for at tilbyde dem et alternativ til livet ”på gaden”. Et indsats
af denne karakter foregik i oktober 2010 og fortsætter d.d. med et fritidsjob indsats. Læs mere om
metoden her:
http://www.ssp.furesoe.dk/Indsatser/Indsatseroverforgrupper/Bymidteindsats.aspx
6. Samarbejde med aktører i Farum Midtpunkt.
Der afholdes et månedligt møde af halvanden times varighed med nøglepersoner i Farum
Midtpunkt, de daglige ledere af henholdsvis Ungehuset og Regnbuen samt politi fra lokalpolitiet og
Station Syd. Her drøftes aktuelle problemstillinger, holdninger og fremtidige eller igangværende
projekter så som lommepenge projektet i FM, Sjove Lørdage m.m. SSP konsulenten er tovholder i
dette samarbejde.
Desuden afholdes der et kvart årligt møde i forbindelse med de psykiske syge beboere i FM i
forbindelse med, at de af og til føler sig generet af unge mennesker. Her kan vi drøfte hvad der kan
gøres. Politi, to repræsentanter for Ungehuset og Regnbuen, en repræsentant fra socialpsykiatrien,
nøgle personer fra FM og SSP konsulenten deltager i mødet. Der udfærdiges en referat.
SSP konsulenten indgår i referencegruppen for Det boligsociale Innovationsprojekt i Farum
Midtpunkt.
Rådgivning.
•

•

SSP konsulenten yder telefonisk råd og vejledning til forældre og unge som henvender sig. I
nogen tilfælde tilbydes der et møde. På dette møde henvises der til de hjælpemuligheder der
er indenfor den givne problemstilling.
SSP yder også telefonisk råd og vejledning til skole og klub folk som skal agere i forskellige
vanskelige situationer overfor elever/medlemmer og deres forældre. I nogen tilfælde
tilbydes der også her et møde hvor problematikken kan udfoldes.
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•

•
•

SSP konsulenten yder telefonisk råd og vejledning fra andre ansatte i kommunen som er i
berøring med unge mennesker og har brug for at drøfte en situation eller en sag i
forebyggende øjemed.
SSP konsulenten yder telefonisk råd og vejledning til borgerne i Furesø Kommune som er i
berøring med unge og som har brug for at vende en problemstilling.
SSP konsulenten modtager desuden en række henvendelser fra andre kommuner og
instanser og yder også her i begrænset omfang råd og vejledning.
Kommunikation.

•

Der udsendes hver måned et e-brev til alle interessenter i SSP regi som indeholder referater,
opslag, kurser, ny viden på området m.m. Dette e-brev fra indeværende år kan ses på
http://www.ssp.furesoe.dk/Om%20SSP/InformationOmSSP.aspx

•

Der opdateres og justeres jævnlig på SSP hjemesiden:
www.ssp.furesoe.dk
SSP konference.

SSP konsulenten arrangerer etdageskursus hvert år med ca. 50 deltagere hvor formålet er at styrke
netværket i SSP og tilføre nye viden. Konferencen har været afholdt tre år i træk i Furesø
Kommune.
Ekstern forpligtelser.
•

SSP konsulenten er kommunens repræsentant i SSP Samråd. Læs mere om SSP Samråd her:
http://www.ssp.furesoe.dk/Om%20SSP/SSPSamraadet.aspx

SSP konsulenten deltager i en tre dages årlig samling af SSP konsulenter inden for SSP Samråds
regi samt et kvartals møde af tre timers varighed inden for den lokale kreds i Nordsjælland.
•
•

SSP konsulenten bliver af og til bedt om at deltage i forskellige råd og tænketanke indenfor
regionen og i statslig regi. Disse deltager SSP konsulenten i hvis der er tid til det.
Ligeledes deltagere SSP konsulenten i kurser og konferencer for at øge den viden som kan
stilles til rådighed for resten af netværket i kommunen.

Charlie Lywood, SSP konsulent d. 22.11.10.

