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SSP i Herning Kommune

SSP er et samarbejde mellem Skole, de Sociale myndigheder og Politiet med henblik på at forebygge kriminalitet
hos børn og unge. SSP blev introduceret som en samarbejdsform af Det Kriminalpræventive Råd i 1975. I Herning
Kommune startede SSP-samarbejdet i januar 1988. I dag er SSP organiseret under UngHerning.
Formålet med SSP-samarbejdet i Herning Kommune er generelt forebyggende og sigter imod at modvirke
kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. I arbejdet tages der afsæt i årsagerne
til manglende trivsel blandt nogle børn og unge idet mistrivsel ses som bagvedliggende årsag til risikoadfærd.
Et godt trivselsfremmende og kriminalpræventivt samarbejde forudsætter, at alle involverede faggrupper arbejder
tæt sammen og har fælles ejerskab til opgaven. Det er forhåbningen, at denne beskrivelse af SSP i Herning giver en
indsigt i de forskellige roller, opgaver og netværk, som samlet set udgør et godt og stærkt SSP-samarbejde.
Revideret primo 2022
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Strategisk retning i SSP-arbejdet

I SSP-arbejdet er der fokus på en tidlig, forebyggende og helhedsorienteret indsats for derigennem at være med til
at sikre det gode liv for børn og unge i Herning Kommune. At understøtte børn og unges livsduelighed er et centralt
mål i såvel Herning Kommunes børne- og ungepolitik som i arbejdet i SSP-regi. Samtidig falder de to overordnede
målspor, som Børne- og Familieudvalget har formuleret gældende for alle i Børn og Unge i Herning Kommune,
ligeledes godt i tråd med kernen i SSP-arbejdet.
At alle børn skal blive så dygtige, de kan - den ene spor - understøttes væsentligt, omend indirekte, af SSP-arbejdet.
Børn og unges trivsel er vigtig i sig selv. Samtidig er trivsel en væsentlig forudsætning for læring. Dermed er
kriminalpræventive og trivselsfremmende SSP-indsatser med til at skabe grobund for læring og dygtiggørelse for
den enkelte unge.
At alle børn skal være en del af fællesskabet er det andet målspor. Dette samt tankegangen i Meningsfulde
Fællesskaber - Herning Kommunes fællesskabsstrategi - er også retningsgivende i SSP-samarbejdet. Et hovedfokus
i SSP-regi er at understøtte gode og inkluderende fællesskaber blandt børn og unge. Det er særligt væsentligt fordi
oplevelsen af fællesskab er en beskyttende faktor if. til mistrivsel og risikoadfærd.

SSP på 3 niveauer

Indsatserne rettet imod børn, unge og deres forældre foregår på 3 niveauer:

Den generelle indsats
Den generelle indsats har alle børn og unge som målgruppe. Indsatsen er kendetegnet ved at være generel, vidensoverførende og holdningspåvirkende via dialog, kommunikation og debat. Eksempler på dette kan være den
obligatoriske undervisning og specielle temaforløb i skolerne i emner som digital dannelse, flertalsmisforståelser,
social pejling , risikoadfærd og trivsel.
De primære aktører bag den generelle indsats er skoler, politi, sundhedspleje, SSP-medarbejdere og formidlerteam
under UngHerning.

Den specifikke indsats
Den specifikke indsats retter sig mod de grupper af børn eller unge, hvis adfærd og handlingsmønstre er bekymrende
eller fylder meget i et lokalmiljø. Formålet er at ændre dynamikken i og omkring grupperinger.
Den specifikke indsats er oftest et samarbejde mellem forskellige fagpersoner og forældre. Denne indsats vil typisk
involvere SSP-medarbejdere fra UngHerning, skoler, politi, opsøgende medarbejdere og medarbejdere i boligsociale
projekter.

Den individorienterede indsats
I den individorienterede indsats understøttes enkelte børn eller unge, som har udvist bekymrende handlemønstre.
Indsatsen foregår inden eventuel involvering af CBF eller en eventuel sigtelse.
Den individorienterede indsats varetages af SSP-medarbejderne under UngHerning i samarbejde med forældre og
evt. andre aktører i barnets/ den ugens liv

Fokus i SSP

Til sammen skal de forskellige aktører, som indgår i SSP i Herning Kommune, løse nedenstående opgaver
• Netværk, der har ressourcer og kompetence til at handle i alle områder. Her tænkes de lokale SSP-grupper. En
central vidensfunktion som kan udvikle, rådgive, vejlede og uddanne de lokale netværk til at løse opgaven.
• Løbende uddannelse til alle i SSP-organisationen.
• Tæt tværfagligt samarbejde, koordinering, strategisk planlægning med andre aktører, som relaterer til
kriminalitetsforebyggelse i det brede perspektiv - på tværs af fagsekretariater.
• Tæt samarbejde med SSP-samrådet i kredsen og på landsplan omkring udvikling, kurser, metoder mv.
• Tæt samarbejde med boligsociale indsatser, lokale aktører, frivillige organisationer og foreningslivet.
• Mulighed for at oprette Ad. Hoc. – grupper, som er forankret i SSP styregruppen.
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Lovgrundlag

Arbejdet i SSP-regi hviler på nedenstående lovgrundlag:

Lov/vejledning

Paragraf(fer)

Indhold

Folkeskoleloven

§1

Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene… fremme den enkelte elevs
alsidige udvikling.

Ungdomsskoleloven

§1

Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres
kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet
og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres
interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Lov om social service

§ 1-6

Lovens formål er at tilbyde rådgivning, støtte og almene serviceydelser til
forebyggelse af sociale problemer, og endvidere at tilgodese behov der følger
af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Herudover listes en række af serviceydelser som kommunalbestyrelsen skal
tilbyde.

Politiloven

§ 1-2

Politiets formål og opgave er at forebygge kriminalitet og har til opgave at
lave forebyggende indsatser.

Retsplejeloven

§ 111-115

Retsplejeloven fastslår at politiet har en forpligtelse til at inddrage det
omgivende samfund i det kriminalpræventive arbejde. Dette dækker
over nedsættelsen af kredsråd samt en forpligtelse til at etablere
kriminalitetsforebyggende arbejde mellem kommunerne og politiet.
§115 regulerer videregivelse af oplysninger om enkeltpersoner i forbindelse
med kriminalitetsforebyggende arbejde.

Forvaltningsloven

§ 27-32

Paragrafferne regulerer tavshedspligten og hvornår oplysninger kan
videregives.

VEJ. Nr. 163 af 17/08/1990

N/A

Vejledningen klargøre udveksling af oplysninger i forbindelse med det
kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og kommunerne m.v.

VEJ nr. 86 af 30/11/2006
(tavshedspligtvejledningen)

N/A

Vejledningen giver en oversigt over de gældende regler om tavshedspligt og
om videregivelse og indhentning af oplysninger om specielt med henblik på
sociale opgaver på børn- og ungeområdet.
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Organisering af SSP i Herning Kommune

I Herning Kommune er en central SSP-enhed placeret i/under UngHerning. UngHerning er en del af Center for Børn
og Læring (CBL), som er placeret under Børne- og Familieudvalget (se organisationsdiagram nedenfor). Enheden
arbejder tæt sammen med SSP-lærere og -vejledere på skolerne i Herning Kommune – og disse to led udgør
tilsammen skoledelen af SSP-samarbejdet.
Placeringen i UngHerning giver mulighed for tæt forebyggelsesorienteret samarbejde med junior- og
ungdomsklubber samt på anden vis at udnytte, at UngHerning har aktiviteter i hele Herning Kommune.

Børne- og familieudvalget

Ungdomsskolebestyrelsen

UngHerning
ledelsesteam
UngHerning - sekretariat

SSP &
Forebyggelse

UngHerning
Hel�d

SSP-vejleder
SSP-lærere

SSP Medarbejder

Færdselssikkerhed

Formidlerteam

Poli�ets forebyggende
afdeling

DOT
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UngHerning
Fri�d

SSP under UngHerning

SSP under UngHerning har til opgave at udvikle, koordinere og udføre den forebyggende- og kriminalpræventive
indsats. Enheden er bindeled mellem det strategiske og det udøvende niveau. Ligeledes rådgiver, vejleder og
danner enheden de lokale netværk i det forebyggende og kriminalpræventive arbejde sammen med SSP-styregruppen.
Samtidig varetager SSP-medarbejderne i UngHerning generelle, specifikke såvel som individorienterede indsatser.
Indsatserne kan iværksættes hurtigt og har derved ofte en afklarende karakter if. til det videre forløb. Opgaverne
karakteriseres af at være vejledende if. til forældre m.fl., håndholdte indsatser med enkelte unge, råd og vejldning til
skoler i forhold til ungelivet og de udfordringer der kan være forbundet.
Nærmere beskrivelse i bilag 1 og 2
SSP-området består af en række indsatser og samarbejdsfora. I det følgende beskrives først de primære aktører i SSParbejdet, dernæst de forskellige fora og netværk i SSP.

SSP Styregruppe

Lokale SSP
gruppemøder

SSP+
teamet

SSP
vejledermøder

Færdselssikkerhedsudvalget

Mandagsmøder
SSP, Børn og
Forebyggelse,
FNT

Spor 12 Bestyrelse

Trygt
na�eliv
Radikalisering
og
ekstremisme
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Kommunale mødefora
Eksterne mødefora

Lokalrådet

SSPsamrådet i
Midt- &
Vestjylland

SSP-styregruppe
SSP-styregruppens formål er at bidrage til kriminalitetsbekæmpelse- og forebyggelse. I forlængelse af Lokalrådets
arbejde skal SSP-styregruppen sikre sammenhæng mellem politiske ønsker og de udførende led i SSP-arbejdet – og
derved bidrage til at forankre den samlede SSP-indsats strategisk i Herning kommune.
Ligeledes er SSP-styregruppens formål at koordinere og håndtere akut opståede lokale udfordringer.
Lokalrådets handleplan er retningsgivende for SSP-styregruppens arbejde.
Styregruppen består af repræsentanter fra ”S”, ”S” og ”P”:
-

Repræsentant fra Børn og Forebyggelse, teamlederniveau
Repræsentant fra Børn og Læring Skole, centerlederniveau
Lederrepræsentant fra Midt- og Vestjyllands Politi, Herning
Lederrepræsentant fra Midt og Vestjyllands Politi, FNT
Afdelingsleder for SSP, UngHerning
Ungdomsskoleleder, UngHerning (formand)

Det Opsøgende Team (DOT)
Det opsøgende Team (herefter omtalt som DOT) består af medarbejdere, der udfører en aktivt opsøgende indsats.
Teamet fungerer i alle miljøer, hvor de unge færdes og på samme tidspunkter som de unge. Teamet har fokus på alle
unge, men i særlig grad unge i udsatte positioner.
Nærmere beskrivelse af DOT i bilag 3.

Formidlerteam
Teamet består af distriktskoordinatorer fra UngHernings fritidsafdeling og SSP-medarbejdere fra UngHerning, der alle
er specialister inden for forskellige indsatsområder i det forebyggende arbejde.
Teamet faciliterer formidlingen under nedenstående overskrifter på følgende årgange:
• 4. kl.: Digital dannelse
• 6. kl.: Social pejling
• 8.kl.: Trivselseminar
Teamets funktion er desuden at understøtte folkeskolerne i det forebyggende arbejde gennem SSP-læseplanen.
Nærmere beskrivelse af formidlerteamet i bilag 4.

Politiets forbyggende afdeling
Politiets forebyggende afdeling ”Forebyggelse, Nærhed og Tryghed” (FNT) varetager kriminalitetsforebyggende
arbejdsopgaver i relation til SSP-samarbejdet.
Nærmere beskrivelse af politiets forebyggende afdeling i bilag 5.

SSP-vejledere / SSP-lærere
SSP-vejledere og SSP-lærere er lærere på de enkelte folkeskoler, hvis væsentligste funktion i SSP-sammenhæng er at
være ”tæt på” den virkelighed, som eleverne færdes i - for derved at kunne vejlede elever, forældre, kolleger mv. i
den forebyggende indsats. Derudover afholdes lokale møder i SSP-grupperne, hvor der drøftes tendenser i kulturen
blandt børn og unge i området.
Nærmere beskrivelse af rammeaftalen for SSP-samarbejdet mellem skoler og UngHerning bilag 6.

Færdsel
Færdselsområdet består af færdselskontaktlærerne på skolerne. Gruppen har til formål at arbejde med skolebørns
sikkerhed i trafikken og står bl.a. for skolepatruljer samt cyklistprøverne.
Nærmere beskrivelse af færdselskontaktlærerfunktionen i bilag 7.
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Samarbejdsfora i SSP

SSP-samarbejdet bygger på en lang række samarbejder, der involverer mange forskellige samarbejdspartnere. Det er
afgørende for den forebyggende indsats, at disse samarbejder er velfungerende og at kommunikationen koordineres
på en måde, hvor tendenser og problematikker belyses bedst muligt, for derved at finde den bedste indsats.
Samtidigt er det vigtigt, at alle involverede har forståelse for - og føler ejerskab til - de enkelte indsatser, for derved at
sikre indsatsens gennemførelse. Nedenfor ses en oversigt over de forskellige samarbejdsfora samt en kort beskrivelse
af de enkelte fora. En uddybende beskrivelse af de enkelte fora findes i bilag 8.

Interne mødefora
Fora:
SSP Styregruppen

Mandagsmøde

SSP vejledermøder

+Team (SSP+)
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Deltagere:
- Lederrepræsentant fra Børn og Forebyggelse
- Lederrepræsentant fra Børn og Læring Skole
- Lederrepræsentant fra Midt- og Vestjyllands
politi, Herning
- Lederrepræsentant fra Midt og Vestjyllands
Politi, FNT
- Leder af SSP, UngHerning
- Ungdomsskoleleder, UngHerning (formand)
- FNT betjente fra Politiet
- Børn og Forebyggelse socialrådgiver
koordinator
- Børn og Forebyggelse koordinator for unge
indsatser
- Leder af SSP

- Leder af SSP
- En repræsentant fra hver af
overbygningsskolerne
- FNT betjente
- En repræsentant fra UngHerning, fritid
- En repræsentant fra Ung Herning, heltid
- En indsatskoordinator fra Børn og
Forebyggelse
- Socialrådgiver koordinator fra Børn og
Forebyggelse
- En koordinator fra UngMod
- Leder af Ungevejledningen
- Leder af SSP
- Afdelingsleder Rusmiddelcenter Herning
- Koordinator fra Børn og Forebyggelse
- UU/Ungeenheden
- UngMod
- Gymnasiet
- HF/VUC
- SOSU
- 10. klasse
- Politiet
- EUD
- STU - Knudmoseskolen
- FGU

Beskrivelse:
Den centrale del af SSP-funktionen
er primært knyttet op på en central
vidensfunktion, som skal udvikle og
koordinere den forebyggende- og
kriminalpræventive indsats, samt
sørge for kommunikationen mellem
det strategiske, det koordinerende og
det udøvende niveau.
Mandagsmøderene er en tværfaglig
koordinerende gruppe med et stort
kendskab til børn og unge i Herning
Kommune. Der deles viden om
uhensigtsmæssig adfærd blandt børn
og unge i Kommunen med det formål
at have fokus på en tidlig indsats og
forebygge kriminalitet, misbrug og
mistrivsel. Jf Retsplejelovens § 115
Vejledermøderne er et forum, hvor
målet er at forebygge kriminalitet,
misbrug og mistrivsel blandt børn og
unge i folkeskole-alderen.

+Teamet er et samarbejdsforum, hvor
målet er at forebygge kriminalitet,
misbrug og mistrivsel blandt unge i
alderen 16-25 år.

Lokale SSPgruppemøder

-

Færdselssikkerhedsudvalget

-

Sportolv - bestyrelse
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-

SSP-vejleder
SSP-lærer fra fødeskolerne
1 FNT betjent
SSD-ansvarlig fra daginstitutionerne, hvor det
er relevant
UngHerning - i overbygningssko-ledistrikter,
hvor det er relevant
Socialrådgiver fra Børn og Forebyggelse, hvor
det er relevant
Formand for Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
4 repræsentanter fra Vej, Trafik og
Byggemodning
Leder af SSP
Dansk Cyklist Forbund
3F’s chaufførgruppe.
Færdselschef for Midt- og Vestjyllands
Politikreds
Herningsholm Erhvervsskole
Herning og Omegns Kørelærerforening
Leder af SSP
Idrætskoordinator
4 frivillige repr.

Den lokale SSP-gruppe skal ”tage
temperaturen” på lokalområdet
og evt. iværksætte aktiviteter,
undervisning eller andre forebyggende
tiltag.
Det er SSP vejlederen som er møde og
gruppeansvarlig.

Udvalgets opgave er at påvirke
trafikanter til en mere sikker adfærd i
trafikken. Færdselssikkerhedsudvalget
har også til formål at rådgive Teknik
og Miljøudvalget i spørgsmål inden for
trafiksikkerhed.

Planlægning og gennemførelse af 2
årlige Sportolv-arrangementer.

Eksterne mødefora
Lokalrådet

SSP Samrådet Midt& Vestjylland

Netværksgruppe om
Radikalisering og
Ekstremisme

Trygt Natteliv
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- Vicepolitiinspektøren for Herning
lokalpoliti (formand)
- Direktør for Børn- og Unge
(næstformand)
- Chef for Børn og Forebyggelse
- Beskæftigelseschefen
- Handicap og psykiatrichefen
- 2-3 politikommissærer fra
Herning lokalpoliti
- Leder af UngHerning
- SSP og
Forebyggelseskonsulententer/
ledere i Midt- & Vestjyllands
politikreds
- Politikredsens tovholder på
området om radikalisering,
ekstremisme
- En repræsentant fra hver
af kommunerne i Midt- og
Vestjyllands politikreds
- En repræsentant fra hver af de
lokale politistationer
- En repræsentant fra Styrelsen
for International Rekruttering og
Integration (SIRI)
- En repræsentant fra PET
- Leder af SSP
- 1 repr. - Herning Politi
- Leder af SSP
- 1 repr. – Sundhed og ældre,
Herning Kommune
- 2 repr. - Restauratørforeningen
- 1 repr. - Bevillingsnævnet
- 1 repr. - Herning Taxa
- 1 repr. – Natteravnene

Lokalrådets formål er at virke som et
fremtidsorienteret partnerskab mellem politiet
og Kommunen. Samarbejdet skal være en del af
forebyggelsen og bekæmpelsen af kriminalitet m.m.
og skal derved sikre størst mulig tryghed og sikkerhed
for borgerne i Herning kommune.

SSP-Samrådet er en stabsfunktion i forhold
til politikredssamarbejdet og er det daglige
samarbejdsforum mellem kommunernes SSPsamarbejde og politiets kriminalpræventive
sekretariat.
Netværksgruppen er et samarbejde mellem
Kommunerne i Midt og Vestjyllands politikreds,
Politiet, Styrelsen for International Rekruttering og
Integration (SIRI) og PET. Netværksgruppens formål
er at styrke det forebyggende arbejde mod at unge
bliver radikaliseret.

Trygt Natteliv er et samarbejde mellem politi,
kommune, restauratører, bevillingsnævn,
taxa og Natteravne.
Formålet er af skabe trygge rammer for gæster og
ansatte i nattelivet.

Bilag 1: Opgaveoversigt for afdelingslederen med SSP som ansvarsområde
Lederen af SSP har til opgave er at koordinere den kriminalpræventive indsats samt sørge for kommunikationen
mellem det strategiske, det koordinerende og det udøvende niveau.
Opgaver i relation til SSP-samarbejdet:
• Igangsætte og målrette forebyggende indsatser.
• Ansvar for – og daglig ledelse af den styrkede SSP-indsats.
• Ansvar for - og daglig ledelse af - Det Opsøgende Team (DOT).
• Ansvar for og daglig ledelse af Formidlerteamets indsats på skolerne.
• Indsamle og formidle viden til nøglepersoner omkring det kriminalitetsforebyggende arbejde.
• Samarbejde og skabe netværk med personer og institutioner, der arbejder med børn og unge.
• Indgå i udarbejdelse og gennemførelse af projekter, kampagner og kursusvirksomhed.
• Deltage i undervisning, kurser og oplysningsvirksomhed inden for kriminalitet og rusmidler.
• Arrangere og afholde temadage, kurser og andre opkvalificerende tiltag for nøglepersoner.
• Formidling af nye undervisningsmaterialer og - metoder inden for det kriminalpræventive og
rusmiddelforebyggende område til SSP-vejledere, SSP-lærere, skoler, institutioner m.fl.
• Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme blandt unge.
• Kommunal Infohus-tovholder (radikalisering og ekstremisme)
• Indgå i diverse udvalg i kommunen med forebyggende og sundhedsfremmende sigte, eksempelvis følgegrupper
for boligsociale projekter og koordineringsgruppen for ferieaktiviteter.
• Være kommunens repræsentant i SSP-samarbejdet med andre kommuner, deriblandt i SSP-Samrådet i kredsen og
på landsplan.
• Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering af SSP læseplan til skolerne.
• Ansvarlig for opdatering af Formidlerteamet.
• Opgave- og problemløser i SSP-grupperne på tværs af områderne og forvaltningerne.
• Samarbejde med andre relevante samarbejdsorganisationer - intern og ekstern.
• Samarbejde med flersprogskonsulenten i Børn og Læring Skole.
• Samarbejde med IT- og Medievejlederne, hvor der er snitflader, ex. De sociale medier.
• Koordinering og deltagelse ved div. arrangementer eksempelvis sidste skoledag, SPORTOLV, SSP-ferieaktiviteter i
uge 7 & 42, skolepatruljetur og 112 dag.
• Børn og unges repræsentant i Færdselssikkerhedsudvalget.
• Indgå i referencegruppen for Rådet for Sikker Trafik for Herning Kommune.
• Medvirke til at evaluere indsatser.
• Ad hoc opgaver.
Organisering
Leder af SSP deltager bl.a. i følgende grupper/fora:
- SSP- Styregruppen
- Mandagsmøder
- SSP-Vejledermøder.
- Netværksmøder om radikalisering og ekstremisme.
- Banderådet
- +Team møder.
- Eksterne fora som SSP-samrådet i Danmark og SSP-samarbejdet i Midt/Vestjylland
med de 11 kommuner i Politikredsen.
- Trygt Natteliv.
- DOT møder.
- Sportolv-bestyrelsen.
- Følgegrupper i forbindelse med boligsociale indsatser.
- Færdselssikkerhedsudvalget/112-dagen.
- Skolepatruljeindsats i samarbejde med Vej, Trafik og Byggemodning.
- Arrangere og afvikle skolepatruljeture.
- Afvikling af færdselskontaktlærerdag
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Bilag 2: SSP-medarbejdere
Formål
SSP-medarbejderen skal, med udgangspunkt i SSP-samarbejdet, varetage den lokale forebyggende, vejledende
og indgribende indsats. Funktionen har til formål at skabe øget tryghed i lokalområder ved en synlig og virksom
trivselsfremmende indsats blandt børn og unge med bekymrende adfærd. Med ansættelsen af ssp-medarbejdere er
SSP i stand til at yde en indgribende håndholdt indsats blandt specifikke unge.

Indsats
SSP-medarbejderen arrangerer og/eller deltager i specifikke lokale forebyggende aktiviteter og indsatser. Dette kan
foregå på generelt, specifikt eller på individuelt niveau, men altid i tæt samarbejde med skole, forældre samt andre
samarbejdspartnere.
SSP-medarbejderen tilbyder rådgivning og vejledning til børn og unge, samt forældre i forhold til risikoadfærd
eller problematisk forbrug af alkohol og/eller stoffer. Det styrkede SSP vil give mulighed for en aktiv indgribende,
tryghedsskabende og håndholdt indsats i lokalområder, hvor der er børn og unge, som udviser risikoadfærd.
En del af funktionen vil ligeledes være at lave opsøgende gadeplansarbejde som en del af Det Opsøgende Team
(DOT). SSP-medarbejderen vil desuden være en aktiv del af det nuværende formidlerteam og være en naturlig del af
de faste trivselsfremmende tiltag på 4., 6. og 8. årgang. De faste møder med elever og forældre i formidlingen og det
opsøgende gadeplansarbejde skal sikre, at SSP-medarbejderen bliver et kendt ansigt i lokalområdet samt skabe et
tæt lokalkendskab for SSP-medarbejderen.

Mål
• Tidlig opsporing af begyndende risikoadfærd i grupper eller hos enkelte børn og unge
• Tidlig målrettet vidensbaseret indsats mod bekymrende risikoadfærd i forbindelse med alkohol, stoffer og
kriminalitet
• Videreformidle viden om risikoadfærd med fokus på alkohol, stoffer og kriminalitet
 Rådgivning til forældre, samarbejdspartnere og borgere i lokalsamfundet
 Faglig rådgivning til lærere med enkelte- eller grupper af elever med risikoadfærd
• Yde konkrete kollektive og/eller individuelle indsatser ved mistanke- eller viden om et begyndende misbrug eller
risikoadfærd
• Medvirke til at skabe større tryghed hos kommunens borgere
• Styrket lokalt forankret adgang til SSP for unge, forældre, skole og samarbejdspartnere
• Styrket samarbejde mellem skole, Børn og Forebyggelse og UngHernings SSP-arbejde, hvor der skabes en
helhedsorienteret indsats i såvel det forebyggende som det indgribende arbejde - både indenfor og udenfor
skoletid
• Et styrket målrettet samarbejde med politiets forebyggende afdeling

Organisering
SSP medarbejdernes arbejdsopgaver er delt i 3 ansvarsområder:
Den indgribende håndholdte indsats
Herning Kommune er inddelt i tre distrikter med hver sin SSP-medarbejder. Dermed sikres et godt lokalt kendskab
både i forhold til børn, unge, forældre og samarbejdspartnere.
DOT
DOT bestå af en kombination af de 3 fastansatte SSP-medarbejdere samt timelønnede medarbejdere. Dette medfører
en større kontinuitet og videns baseret tilgang i det opsøgende arbejde samt øge relation og kendskab til børn, unge
og forældre
Formidling:
Organiseringen bygger på et tæt samarbejde i formidlerteamet omkring de tre indsatser:
digital dannelse for 4. årgang
social pejling for 6. årgang
samt trivselsseminar i 8. årgang.
Dette styrker faglighed og specialviden samt øge kendskabet til SSP-medarbejderen.
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Bilag 3: SSP’s opsøgende team

Det Opsøgende Team (DOT) består af et antal voksne, som deler en fuldtidsstilling. Alle i teamet har pædagogisk eller
socialfaglig baggrund. Fælles for dem alle, er deres anerkendende, løsningsfokuserede og empatiske tilgang, samt et
hjerte, der banker for de unge.
Teamet er en integreret del af SSP og den kommunale forebyggelse. DOT tager rundt i hele Herning Kommune og
yder en opsøgende, forebyggende indsats.
Teamet er altid i ”uniform” (jakke, trøje eller T-shirt med logo på), når de er på arbejde, hvori det er synligt og tydeligt
for de unge, hvem de taler med. Derudover går teamet altid rundt i hold á to personer.
DOT er på gaden et antal gange om ugen, hvor det er påkrævet. Tidspunkterne varierer imellem eftermiddag og
aften.

Formål
DOT er en del af den kriminalpræventive indsats i Herning Kommune.
Formålet med DOT er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge under 18 år i Herning Kommune og skabe
tryghed hos befolkningen i kommunen. DOT har også til formål at være en troværdig og tryghedsskabende
voksenkontakt for de unge på deres egen arena.
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Målgruppe for Det Opsøgende Teams indsats
Unge under 18 år
Der opholder sig i det offentlige rum.
Der har behov for en voksen til sparring i sit ungdomsliv.
Der her behov for en troværdig og tilgængelig voksen kontakt.
Der kan være i udsatte eller marginaliserede positioner.

Det Opsøgende Teams metoder og værdier
En tryghedsskabende og omsorgsgivende indsats:
• At møde de unge på deres færd i det offentlige rum gennem en tilgængelig, tillidsfuld og synlig tilstedeværelse.
• At identificere og række hånden ud mod enkelte eller grupper af unge, som kan være udfordrede eller have behov
for støtte gennem dialog og/eller handling.
• At bidrage til SSPs trivselsfremmende indsats blandt unge med bekymrende adfærd.
• At møde unge og voksne i øjenhøjde i åben og fordomsfri dialog, med en anerkendende, nærværende og rolig
tilgang.
• At være troværdige, tydelige og ærlige voksne i samspillet med de unge vi møder.
• Teamet kan tale med unge om deres liv og hvad de er optaget af, fx, skole, venner, fritid, rusmidler, kærester,
arbejde og uddannelse. Teamet har et stort fagligt netværk og kan i nogle tilfælde guide, vejlede og være
rollemodel for den unge på vej til målet.
• Teamet kan til en vis grad forebygge og afværge unge menneskers støjende eller på anden vis uhensigtsmæssige
adfærd i det offentlige rum. De løser dog ikke opgaver, der hører under politiet og vil ikke forsøge på det.
• Teamet skaber gode fortællinger i og om mødet med unge og voksne for at guide forståelsen og samspillet på
tværs i en hensigtsmæssig retning.
• At være synlige for kommunens indbyggere og implicit tryghedsskabende.
• Teamet er til stede i det offentlige rum, attraktive steder for unge at være og i og omkring kommunens
ungdomsklubber.
• Ydermere samarbejder DOT med blandt andet nedstående:
 SPORTOLV
 Sidste skoledag(e)
 Byfester
 Koncerter, fx Herning Rocker
 Herning centrum
 Sportscenter Herning
 Herning Bibliotek
 Herning Centret
 Offentligt Skøjteløb
 Grønne områder
 Boligområder
 Skoler og institutioner
 Kendte arrangementer
 Andre aktuelle steder
DOT løser konkrete opgaver, der måtte komme fra SSP-grupperne, klubberne, skoler, institutioner
og andre. Så vidt det er muligt kommer Det Opsøgende Team i alle byer i Herning Kommune, hvor der opleves
problemer, og hvor der er behov for det.
Der føres logbog med hændelse, observation og indsats via dataindsamlingsprogrammet GIS.
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Mødefrekvens:
Hver anden mandag afholder Det Opsøgende Team et kort møde med lederen af SSP.

Mødeindhold:
•
•
•
•
•
•
•

Praktiske informationer fra lederen af SSP
Opmærksomhedspunkter fra SSP-medarbejdere
Erfaringer fra medlemmerne i Det Opsøgende Team
Evaluering af den forløbne 14-dags periode
Planlægning af de kommende 14 dage
Drøftelse af relevante temaer
Besøg af relevante personer

Bilag 4: Formidlerteamet

Teamet skal være med til at sikre og styrke den forebyggende undervisning på skolerne i Herning Kommune.

15

Formidlerteamet skal understøtte skolerne i forhold til specifikke indsatser og indsatsområder i SSP-læseplanen.
Målet er, at de skal være med til, at sikre ensartet undervisning/tilbud til kommunens folkeskoleelever og deres
forældre.
Teamet skal understøtte skolerne i specifikke indsatser/indsatsområder, hvor der kræves særlig specialviden. Det
forebyggende område udvikles hastigt, hvorfor det er en ressourcekrævende opgave konstant at være på forkant og
”specialist” på alle områder. Formidlerteamet består af specialister, der kan varetage planlagte undervisningsforløb i
forhold til SSP-læseplanen
Formidlerteamet kommer fast og facilitere oplæg til elever og forældre på følgende årgange:
4. årgang, Digital dannelse
6. årgang, Social pejling
8. årgang, Trivsel seminar
Samtidigt skal teamet kunne rekvireres i tilfælde med behov for øjeblikkelig indsats. Det kunne eksempelvis være
omkring risikoadfærd på sociale medier eller fester.
Eksempler på emner som formidlerteamet kan varetage:
• Trivsel
• Mobning
• Sociale medier og digital dannelse
• Social pejling
• Flertalsmisforståelser
• Rusmidler
• Risikoadfærd
• Kriminalitet
• Radikalisering

Organisering
Formidlerteamet består at SSP medarbejdere og distriktskoordinatorer fra UngHernings fritidsafdeling. Teamet ledes
af leder af SSP.
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Bilag 5: Politiets forebyggende afdeling

Politiets forebyggende afdeling består af 2 forebyggelsesbetjente (FNT).

Opgaver i relation til SSP-samarbejdet
Kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejdsopgaver:
• Samarbejde med lederen af SSP om udvikling af det generelle, gruppe- og individorienterede SSP-arbejde.
• Deltagelse, mindst én gang årligt, i de lokale SSP netværksmøder grupper på folkeskolerne, vejledning af
skoleledere, SSP-vejleder, SSP-lærer og andre lærere i forbindelse med kriminalitets- og misbrugs- eller anden
uhensigtsmæssig adfærd.
• Deltagelse i §115 - ”mandagsmøder” hver uge, hvor politiet deler viden fra døgnrapporten med forskellige SSPsamarbejdspartnere om aktuelle sager om unge, der er kommet i politiets søgelys.
• Bekymringssamtaler med børn/unge, deres forældre og repræsentanter fra de sociale myndigheder eller SSP
• Deltagelse i SSP-vejledermøder.
• Deltagelse i +Teams møder.
• Sagsbehandling i mindre sager og specielle sager vedr. børn/unge under 18 år.
• Deltage på trivsel seminar på 8. årgang samt forældremøde
• Deltagelse i netværk omkring radikalisering og ekstremisme.
• Deltage i ad hoc møder.
• Sportolv – Patruljemæssig tilsyn.
• 112 dagen.
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Bilag 6: Ramme for SSP-samarbejde mellem skoler og UngHerning

Formålet med at beskrive rammen for samarbejdet er at tydeliggøre arbejdsfordelingen mellem de involverede og at
afstemme forventninger til samarbejdet.
I det følgende beskrives aktører, organisering og overordnede opgaver i skoledelen af SSP-samarbejdet.

1. Aktører
I SSP-arbejdet indgår aktører fra hhv. Socialforvaltning, Skole og Politi. I skoledelen i Herning Kommune er arbejdet
forankret to steder; på de enkelte skoler samt i UngHerning.
Alle folkeskoler i Herning Kommune skal udpege hhv. en SSP-vejleder (overbygningsskoler) eller en SSP-lærer
(fødeskoler).
Den centrale SSP-enhed under UngHerning består af en SSP-leder og 3 SSP-medarbejdere. De 3 SSP-medarbejdere
dækker hver et geografisk bestemt distrikt (hhv. nord, midt, syd).

2. Organisering
SSP-samarbejdet mellem skoler og UngHerning foregår fast i hhv. en lokal SSP-gruppe samt på SSP-vejledermøder –
og derudover efter behov.
På SSP-vejledermøder er fokus på tendenser generelt i kommunen og i ungekulturen – og forummet fungerer som
bindeled mellem det lokale SSP-arbejde og SSP centralt.
Det lokale SSP-arbejde varetages af SSP-vejleder/lærer, i de lokale SSP-grupper samt i det løbende samarbejde
mellem SSP-vejleder/lærer og SSP-medarbejder.

LOKAL SSP-GRUPPE
Formål:
Den lokale SSP-gruppe skal drøfte tendenser i kultur og adfærd blandt børn og unge i lokalområdet. Gruppen kan
iværksætte aktiviteter, undervisning eller andre forebyggende tiltag.
Deltagere (faste):
• SSP-vejleder, (udskolingsskole) – ansvarlig for indkaldelse, dagsorden og referat
• SSP-medarbejder, UngHerning
• SSP-lærer fra fødeskoler
• Forebyggelsesbetjent fra Herning Politi – deltager som udgangspunkt en gang årligt, medmindre andet er aftalt
• Fritidskoordinator, UngHerning
Deltagere (ad hoc):
• Skoleleder fra (x skole)
• SSP-afdelingsleder
• Repræsentant(-er) fra CBF
• SSD-ansvarlig fra daginstitutionerne
• Andre relevante lokale repræsentanter
Mødefrekvens: 3-6 møder årligt.
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SSP-VEJLEDERMØDE
Formål:
Forebyggelse af kriminalitet, misbrug og risikoadfærd blandt børn og unge i folkeskolealderen, herunder:
• At styrke SSP-samarbejdet og netværket bredt i kommunen
• At få viden om, hvad der rører sig blandt de unge i de lokale skoledistrikter
• At drøfte tendenser og relevante emner blandt børnene og de unge
• At opdatere SSP-vejlederne og -lærerne med den nyeste viden på området
•
Deltagere:
• SSP-leder – ansvarlig for indkaldelse, dagsorden og referat
• Repræsentant fra hver overbygningsskole samt evt. Gullestrup Skole og Skalmeje Skolen
• Forebyggelsesbetjente fra Herning Politi
• Repræsentant fra UngHerning fritidsafdeling
• Teamkoordinator fra CBF
• Socialrådgiver fra CBF
• Teamleder fra UngMod
• SSP-vejledere
Mødefrekvens: 4 møder årligt.

3. Opgaver
Alle involverede aktører skal indgå i et tæt samarbejde omkring både enkelte udsatte unge, grupperinger og generelle
forebyggende tiltag. Samtidig kan SSP-medarbejderne have kontakt med og/eller udføre indsatser med familier og
unge, uden skolen er involveret. Ligeledes er der elementer af SSP-arbejdet på skolen, som ikke involverer områdets
SSP-medarbejder. Alle aktører er imidlertid ansvarlige for, at andre aktører løbende informeres på et tilstrækkeligt og
hensigtsmæssigt niveau.

3.1 OPGAVER FOR SSP-VEJLEDERE OG SSP-LÆRERE PÅ HHV. UDSKOLINGS- OG FØDESKOLER
SSP-vejlederens og -lærerens ansvarsområde er centreret omkring det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet,
rusmidler og risikoadfærd i nærmiljøet.
SSP-vejledere og -lærere har til opgave:
• At være tæt på den hverdag/virkelighed, som de unge færdes i – for derved at kunne vejlede elever, forældre,
kollegaer m.v.
• At sørge for, at kollegaer har kendskab til SSP-læseplanen og understøtte kollegaer i at benytte læseplanen som
inspiration i det forebyggende arbejde. Læseplanen findes på www.ungherning.dk/SSP (link)
• At tage sig af samtaler med udsatte elever:
 Der er under mistanke for at være involveret i kriminalitet
 Der udviser risikoadfærd i form af social adfærd og brug af rusmidler
 Der har mange konflikter i skolen, på de sociale medier eller i fritiden mm.
• (Evt. i samarbejde med skolens AKT-vejleder) (forebyggende samtaler).
• At medvirke til, at eleverne får øje på mulighederne for meningsfyldte fællesskaber og aktiviteter f.eks. fritidsjob
og aktiviteter i deres fritid og forsøge aktivt at involvere dem i disse (inklusion).
• At have et overblik over skolens elever, der udviser en uheldig adfærd på skolen og i byen generelt, samt være
med til at sørge for, at der bliver fulgt op på disse elever evt. ved drøftelse med skolens øvrige fagpersoner, skolens
ledelse og/eller gennem underretning til familieafdelingen (CBF).
• At deltage i andre tværfaglige møder, når det er relevant.
• At være skolens ressource i forhold til områderne det digitale liv, kriminalitet, rusmidler og mistrivsel, hvilket
betyder, at han/hun holder sig á jour med tendenser og materialer
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SSP-vejlederne har derudover til opgave at:
•
•
•
•
•

Deltager i - og er ansvarlige for - afholdelse af møder i SSP-lokalgrupperne 3-6 gange årligt.
Deltager i fælles møder for SSP-vejlederne 4 gange årligt.
Samarbejder med SSP medarbejderen og andre nøglepersoner om elever fra egen skole.
Kan indgå i tværfaglige møder i relevante sager.
Kan indgå i forældremøder med SSP-relevant indhold.

Det er vigtigt at understrege, at der i rollen som SSP-vejleder/-lærer ikke ligger at undersøge og efterforske
kriminalitet i lokalområdet.

3.2 OPGAVER FOR SSP-MEDARBEJDERE UNDER UNGHERNING
SSP-medarbejderen arrangerer og/eller deltager i specifikke lokale forebyggende aktiviteter og indsatser i
kommunens lokalområder. Dette kan foregå på generelt, specifikt eller individuelt niveau og skal altid findes sted i
tæt samarbejde med forældre, og - hvis relevant - skole samt andre tværfaglige samarbejdspartnere.
SSP-medarbejderen kan tilbyde rådgivning til børn og unge samt forældre i forhold til risikoadfærd eller konkrete
udfordringer for barnet/den unge – eksempelvis problematisk forbrug af alkohol og andre rusmidler, mistrivsel m.v.
SSP-medarbejderrollen muliggør en aktiv indgribende, tryghedsskabende og håndholdt indsats i lokalområder, hvor
der er børn og unge, som udviser særlig risikoadfærd.
En del af funktionen er ligeledes at lave opsøgende gadeplansarbejde som en del af Det Opsøgende Team. SSPmedarbejderen er desuden en del af formidlingen på 4., 6. og 8. årgang.

20

Bilag 7: Opgavebeskrivelse/Funktionsbeskrivelse for
færdselskontaktlærer

Færdsel er en fælles opgave for skole og forældre, der sammen skal sørge for, at børnene får gode vaner med sig ud i
trafikken.

Opgaver for færdselskontaktlærer:
• at rådgive og vejlede kolleger om, hvordan de kan integrere færdselslære i de obligatoriske fag.
• at bestille og føre tilsyn med materialer og hjælpemidler, samt rådgivning om brug af div. materialer.
• at koordinere praktiske prøver og lokale trafiksikkerhedskampagner. Det kan fx være koordinering af
Skolestartskampagnen eller planlægning af cyklistprøver.
• at have ansvar for skolepatruljen, fx ved at udvælge elever, oplære dem og motivere dem.
• at sikre løbende kontakt til politiet, leder af SSP og Rådet for Sikker Trafik. Fx ved at deltage i netværksmøder,
modtage nyhedsbreve og deltage på Rådets færdselskursus.
• Deltagelse i det årlige kontaktlærerdag
• Sørge for tilmelding og deltagelse i skolepatruljeture en gang årligt
• Evt. deltagelse skolepatruljeuddannelsesdag. (kun for skoler med skolepatrulje)

Færdselslære - et lovpligtigt fag i skolen
Færdselslære har været et obligatorisk fag i folkeskolen siden 1940. Færdselslære er et timeløst fag, derfor er det de
enkelte klasselærere, der har ansvar for, at der bliver undervist i færdsel igennem hele skoleforløbet.
I færdselslære er der indlagt tre evaluerende prøver, det såkaldte grundforløb:
• Gå-prøven i 0. kl.
• Den lille Cyklistprøve i 3. kl.
• Cyklistprøven i 6. kl.
Der henvises endvidere til Rådet for Sikkertrafik, hvor der findes inspiration til undervisning på årgangene.
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Bilag 8: Beskrivelser af samarbejdsfora
SSP Styregruppe
SSP-styregruppens formål er at bidrage til kriminalitetsbekæmpelse- og forebyggelse. I forlængelse af Lokalrådets
arbejde skal SSP-styregruppen sikre sammenhæng mellem politiske ønsker og de udførende led i SSP-arbejdet – og
derved bidrage til at forankre den samlede SSP-indsats strategisk i Herning kommune.
Ligeledes er SSP-styregruppens formål at koordinere og håndtere akut opståede lokale udfordringer.
Lokalrådets handleplan er retningsgivende for SSP-styregruppens arbejde. Der udarbejdes ikke en særskilt handleplan
i SSP-styregruppen.
Styregruppen består af repræsentanter fra ”S”, ”S” og ”P”:
- Repræsentant fra CBF, teamlederniveau
- Repræsentant fra CBL, centerlederniveau
- Lederrepræsentant fra Midt- og Vestjyllands politi, Herning
- Ledere af FNT, Midt og Vestjyllands Politi
- Afdelingsleder for SSP, UngHerningUngdomsskoleleder, UngHerning (formand)
Relevante fagpersoner kan deltage i SSP-styregruppens møder, når det er relevant for belysning af et sagsområde.
Mødefrekvens: 4 gange årligt.
Møderne placeres ud fra mødekalenderen for lokalrådsmøderne. SSP-styregruppens møder afholdes umiddelbart
før lokalrådsmøderne. Derved gives mulighed for at bidrage forberedende til kommende lokalrådsmøde på SSPstyregruppemødet.
Når der opstår akutte udfordringer, som det vurderes relevant at SSP-styregruppen koordinerer og behandler, kan der
indkaldes til ekstra møder i SSP-styregruppen uafhængigt af den faste mødekadence.
UngHerning sekretariatsbetjener SSP-styregruppen og forestår dermed mødeafholdelse samt dagsorden og referat.
• Dagsorden udsendes som udgangspunkt senest en uge forud for mødet. UngHerning indkalder punkter til
dagsordenen.
• Referat fremsendes til orientering umiddelbart efter mødeafholdelse. Referater godkendes formelt på næste
kommende møde i gruppen.
Styregruppens medlemmer er i fællesskab ansvarlige for, at relevante emner drøftes på møderne. Dagsordenpunkter
kan således udarbejdes af alle styregruppens medlemmer. Den endelige dagsorden fastlægges af formanden.

Mandagsmøder
Mandagsmøderen fungerer som et koordineringsmøde. Det er en tværfaglig koordinerende gruppe med et stort
kendskab til børn og unge i Herning Kommune. Her deles viden om uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge i
Kommunen med det formål at have fokus på en tidlig indsats og forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel.
Formålet er at etablere et situationsberedskab, som sikrer et konstant og hurtigt overblik over, hvad der rører sig og
ikke mindst, hvem der rører på sig. Desuden sikres et aktivt handlingsberedskab, som handler og griber ind i forhold
til konkrete situationer - både i forhold til enkeltindivider og grupper af unge - i form af forebyggende indsatser.
At have fokus på problemstillinger og at samarbejde omkring de unge. Gennem det tværsektorielle samarbejde
synliggøres problemstillinger hurtigt, hvilket gør det muligt at yde en tidlig og koordinerende indsats i det
kriminalpræventive arbejde.

De faste medlemmer
-

CBF socialrådgiver koordinator
CBF koordinator for unge indsatser
FNT betjente
SSP og Forebyggelsesfunktionen, Herning Kommune
SSP-leder
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Opgaver i relation til SSP-samarbejdet
• At gennemgå de unge, som den seneste uge har været i kontakt med politiet ud fra SSP-QlikWiew, samt de unge
som SSP-netværket, leder af SSP eller myndighedsområdet har behov for at få drøftet i en tværfaglig kontekst.
• Sikre vidensdeling om, hvad der rører sig blandt børn og unge.
• At opfange tendenser som grupperinger, kriminalitet, misbrug og bekymringer blandt de unge i Herning
Kommune.
• At være med til at opgradere og udvikle det forebyggende samarbejde i forhold til kriminalitet, misbrug og
mistrivsel blandt unge.
Mødefrekvens: Der afholdes møde hver mandag 1 time

SSP-vejleder netværksmøder
Vejledermøderne er et forum, hvor målet er at forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel blandt børn og unge i
folkeskole-alderen. Leder af SSP er ansvarlig for møderne.

Deltagerne i SSP-vejledermøder er:
-

Leder af SSP
SSP vejledere fra hver af overbygningsskolerne og Gullestrup Skole
SSP medarbejdere og Skalmejeskolen
FNT betjente
Repræsentant fra UngHerning (1 fra Heltid og 1 fra fritid)
En ungekoordinator fra Center for Børn og Forebyggelse
Koordinator fra UngMod

Målet er:
•
•
•
•
•
•
•
•

At styrke SSP samarbejdet / netværket
At få viden om, hvad der rører sig blandt de unge i de lokale skoledistrikter
At drøfte tendenser blandt børnene og de unge
At drøfte relevante emner
At opdatere SSP-vejlederne med den nyeste viden på området
Vidensdeling og erfaringsudveksling
Fokus på meningsfulde fællesskaber og forældreinddragelse.
At fremlægge og drøfte nye tiltag på området

Mødefrekvens: der afholdes 4 møder årligt
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+Team (SSP+)
+Teamet er et samarbejdsforum, hvor målet er at forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel blandt unge i alderen
16-25 år.

+Teamet består af:
-

Leder fra Ungevejledningen
Leder af SSP
Afdelingsleder af Misbrugscenter
Koordinator fra CBF
Repræsentant fra UngMod
Repræsentant fra Gymnasiet
Repræsentant fra HF/VUC
Repræsentant fra SOSU
Repræsentant fra 10. klasse
Repræsentant fra politiet
Repræsentant fra EUD
Repræsentant fra STU - Knudmoseskolen
Repræsentant fra FGU

+Team opgaver er:
•
•
•
•
•

At være et centralt led i at få styrket netværket omkring de 16 – 25 årige
At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel blandt de 16 - 25 årige
At være samlende i forhold til hvad der rører sig på og omkring bl.a. ungdomsuddannelserne.
At være handlende i forhold til de tendenser vi ser i og omkring ungdomskulturen i Herning Kommune
At drøfte aktuelle og relevante emner

Mødefrekvens: Der afholdes 4 gange årligt.

Trafiksikkerhedsudvalget
Udvalgets opgave er at påvirke trafikanter til en mere sikker adfærd i trafikken. Færdselssikkerhedsudvalget har også
til formål at rådgive Miljø, infrastruktur og Natur i spørgsmål inden for trafiksikkerhed.

Udvalget består af:
-

Formand for Miljø, infrastruktur og Natur
Repræsentant for Vej, Trafik og Byggemodning
Leder af SSP
Repræsentanter for Dansk Cyklist Forbund
Repræsentant for 3F’s chaufførgruppe.
Færdselschef for Midt- og Vestjyllands Politikreds
Repræsentant for Herningsholm Erhvervsskole
Repræsentant for Herning og Omegns Kørelærerforening

Opgaven for Færdselssikkerhedsudvalget i Herning Kommune er:
• at styrke det lokale trafiksikkerhedsarbejde ved at medvirke til koordinering og prioritering af
trafiksikkerhedsarbejdet i Herning Kommune
• at rådgive og indstille til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende spørgsmål om trafiksikkerhed
• at modtage og bearbejde forslag udefra og selv at fremkomme med idéer, forslag og inspiration til foranstaltninger
af teknisk, administrativ eller pædagogisk art til forbedring af trafiksikkerheden
• at diskutere løsninger og planlægge aktiviteter, der kan være med til at forbedre trafiksikkerheden i Herning
Kommune
• at påvirke trafikanterne til en mere sikker og hensigtsmæssig adfærd i trafikken ved at udvikle og iværksætte lokale
trafiksikkerhedskampagner og støtte landsdækkende trafiksikkerhedskampagner
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• at udbrede viden om forhold af trafiksikkerhedsmæssig betydning på lokalt plan gennem informationsvirksomhed,
herunder samarbejde med pressen, skoler, politi, kørelærer m.fl.
• at rådgive og bistå virksomheder, institutioner m.v. som ønsker at forbedre trafiksikkerheden
• at iværksætte ulykkesforebyggende tiltag
Mødefrekvens: Ca. 4 årlige møder.

Lokalrådet
Lokalrådets formål er at virke som et fremtidsorienteret partnerskab mellem politiet og Kommunen. Samarbejdet
skal være en del af forebyggelsen og bekæmpelsen af kriminalitet m.m. og skal derved sikre størst mulig tryghed og
sikkerhed for borgerne i Herning kommune.

Lokalrådet består af:
-

Vicepolitiinspektøren for Herning lokalpoliti (formand)
Direktør for Børn- og Unge, Herning kommune (næstformand)
Centerchef for Børn og forebyggelse, Herning kommune
Beskæftigelseschefen, Herning kommune
Leder af UngHerning
Handicap og psykiatrichefen, Herning kommune
2-3 Politikommissærer fra Herning Lokalpoliti

Lokalrådet drøfter spørgsmål vedrørende fælles indsatser, bekæmpelse og forebyggelse af:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kriminalitet
Kriminalitetsudvikling
SSP-samarbejde
PSP-samarbejdet
KSP-samarbejdet
Radikalisering og ekstremisme
Rocker- og bandemiljø
Trafiksikkerhed

Lokalrådet fastsætter rammerne og prioriteringer for samarbejdet mellem kommunen og politiet i forhold til trufne
beslutninger i kredsrådet samt andre relevante forhold i lokalsamfundet.
Lokalrådet har ansvaret for at sikre målopfyldelsen og inddrage nødvendige interessenter for at sikre den bedst mulig
løsning af de opgaver, der fremgår af samarbejdsaftalen.
Relevante ressourcepersoner deltager i lokalrådsmøderne, når der er behov herfor eller det skønnes hensigtsmæssigt
for belysningen af et givet sagsområde.
Handleplanen for lokalrådet beskriver samarbejdet mellem Herning Kommune og Politiet på de ovennævnte
indsatsområder. I handleplanen er der for hver indsatsområde sat de ansvarlige personer på fra Kommunen og
Politiet. Den revideres en gang årligt.
Handleplanen tager afsæt i samarbejdsplanen for Midt- og Vestjyllands Politikreds. Planen beskriver, hvilke
sagsområder der prioriteres og hvorfor.
Indsatserne løses typisk gennem den daglige normale drift med de samarbejdsrelationer, som er nødvendige for den
konkrete indsats.
Sagsområder i handleplanen evalueres en gang årligt. Efter behov drøftes udviklingen på området bl.a. på baggrund
af politiets moniteringer og efterretninger i øvrigt. Der træffes de nødvendige foranstaltninger for at rette op på
negativ udvikling i forhold til de beskrevne mål.
Mødefrekvens: 4 gange årligt.
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SSP-Samrådet i Midt- og Vestjylland
SSP-Samrådet er en stabsfunktion i forhold til politikredssamarbejdet og er det daglige samarbejdsforum mellem
kommunernes SSP-samarbejde og politiets kriminalpræventive sekretariat.
SSP-Samrådet tilrettelægger de fælles initiativer, der med fordel kan løses i et større fællesskab, arbejder med
gensidig sparring, vidensdeling og opkvalificering af det kriminalpræventive samarbejde, samt samarbejder om
problemstillinger og situationer, som går på tværs af kommunegrænserne.
SSP-Samrådet på landsplan arbejder primært med de helt overordnede linjer i forhold til at sikre de bedst
mulige rammer for den kriminalpræventive forebyggelse. Dette foregår i samarbejde med fx Rigspolitiet og Det
kriminalpræventive Råd samt de forskellige ministerier og styrelser.
Lederen af SSP er fast medlem af SSP-Samrådet i Midt og Vestjyllands kreds.
Mødefrekvens: 4 gange årligt.

Netværksgruppe om Radikalisering og Ekstremisme
Netværksgruppen er et tæt samarbejde mellem Kommunerne i Midt og Vestjyllands politikreds, Politiet, Styrelsen
for International Rekruttering og Integration (SIRI) og PET. Netværksgruppens formål er at styrke det forebyggende
arbejde mod, at unge bliver radikaliseret og havner i bandemiljøet.
Se endvidere handleplan for forebyggelse af Radikalisering og ekstremisme

Netværksgruppen består af:
-

Politikredsens tovholder på området om radikalisering, ekstremisme og Rocker/bande
En repræsentant fra hver af kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds
En repræsentant fra hver af de lokale politistationer
En repræsentant fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
En repræsentant fra PET

Målet er:
•
•
•
•
•
•
•

At styrke det forebyggende arbejde i forhold til radikalisering, ekstremisme og Rocker- og bande-miljøer
At forebygge radikalisering af unge - såvel politisk som religiøst
At forebygge at unge deltager i væbnede konflikter i udlandet
At blive opdateret på området
Vidensdeling
Samarbejde om kompetenceudvikling for deltagerne i netværksgruppen
Samarbejde om kompetenceudviklende kurser for fagpersoner på tværs af kommunerne

Mødefrekvens: 4 møder årligt.

INFOhus Kommune
Der skal i stedet stå:
Infohus kommune består af:
Leder af SSP som tovholder.
2 repræstentanter fra CBF
2 repræsentanter fra Ungevejledningen (beskæftigelse u.25)
1 repræsentant fra (beskæftigelse o.25)
1 repræsentant fra Politiet (INFOhus politi).
Strategi og opdatering af handleplan og actioncard på området er under udarbejdelse.
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Trygt Natteliv
Trygt Natteliv er et tæt samarbejde mellem politi, kommune, restauratører, bevillingsnævn, taxa og
Natteravne. Formålet er af skabe trygge rammer for gæster og ansatte i nattelivet.

Målet er at:
•
•
•
•
•
•
•

Styrke sikkerheden i nattelivet
Mindske utryghed og uhensigtsmæssig adfærd
Reducere overdreven beruselse
Forebygge konflikter og vold
Forebygge salg og indtag af illegale rusmidler
Mindske antallet af rusmiddelrelaterede ulykker og skader
Sikre, at der ikke serveres alkohol for mindreårige

Styregruppen for Trygt Natteliv er nedsat af Lokalrådet:
-

1 repræsentant fra Herning Politi
Leder af SSP
1 repræsentant fra Sundhed og Ældre, Herning Kommune
2 repræsentanter fra Restauratørforeningen
1 repræsentant fra Bevillingsnævnet
1 repræsentant fra Herning Taxa
1 repræsentant fra Natteravnene

Opgaver for styregruppen:
•
•
•
•
•
•

Gensidig information, viden og gode ideer.
Løse problemer i nattelivet lynhurtigt og være på forkant.
Medvirke til at styrke samarbejdet/netværket med centrale aktører i nattelivet.
Alkohol- og stofpolitik på udskænkningsstederne.
Styrke Trygt Nattelivs ”brand”.
Samarbejde med pressen.

Mødefrekvens: Der afholdes 4-6 møder årligt.
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Ungeprofilundersøgelse

Herning Kommune deltager hvert år i den landsdækkende undersøgelse Ungeprofilundersøgelse som Børn og
Ungeliv står for. Undersøgelsesperioden er fra november til januar. Det er besluttet at undersøgelsen laves i løbet af
november måned i Herning Kommune. Elever i 7., 8., 9. og 10. klasse besvarer undersøgelsen
Ungeprofilundersøgelsens formål er at bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt ungeliv. Med
Ungeprofilundersøgelsen får de unge et talerør, og skoler/uddannelsesinstitutioner og kommuner får ny og
aktuel viden om unges hverdagsliv. Kommunen og skolen/uddannelsesinstitutionen kan bruge resultaterne fra
undersøgelsen til at styrke den forebyggende indsats på skolen/uddannelsesinstitutionen og i kommunen, hvilket kan
bidrage til at styrke de unges sundhed og trivsel.
Det er SSP, som forestår al praktik omkring undersøgelsen. I starten af oktober vil alt materiale omkring
undersøgelsen blive sendt ud til skoleledere og SSP-vejledere. De er ansvarlige for at videreformidle til lærere i de
enkelte klasser, som står for at gennemføre undersøgelsen. Skolen er endvidere ansvarlig for at oplyse elever og
forældre om undersøgelsen, hvilket gøres via brev udsendt med materialet.
I løbet af foråret vil SSP-afdelingsleder og SSP-medarbejder give en tilbagemelding til skolen på undersøgelsen.
Det er skolelederen, som er ansvarlig for at invitere egne relevante medarbejdere med til mødet. Ved mødet vil
undersøgelsen blive gennemgået og særlige tiltag drøftet. Endvidere vil det generelle samarbejde blive drøftet.
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