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MÅLGRUPPER I DET KRIMINALPRÆVENTIVE SAMARBEJDE

Delmålgrupper

Der kan være enkeltpersoner eller grupperinger som særligt fylder i
Glostrup – og hvor det kan være nødvendigt at skabe en mere
systematisk og strategisk ramme omkring indsatsen.

Handlingsplaner

DELMÅLGRUPPER

Særligt udsatte børn og unge

Handlingsplaner

Oprettelse af særlige kriminalpræventive indsatser/delmålgrupper
sker typisk ud fra en faglig vurdering til et samordningsmøde. Der
udarbejdes et udkast til en kort og præcis handlingsplan. Processen
koordineres af Kriminalpræventiv koordinator.

Hovedmålgruppe

Alle børn og unge fra skolealderen og op til 30 år i risiko for
kriminalitet. Det gælder både tidlige bekymringer eller unge der
allerede har begået førstegangskriminalitet. Desuden gælder den
kriminalpræventive indsats overfor alle borgere uanset alder.

HOVEDMÅLGRUPPER

Ad hoc kommunikation

AFLEDT MÅLGRUPPE

Ad hoc kommunikation

FAGPROFESSIONELLE

Ad hoc kommunikation

0-15 år, 15-30 år, 30+

Fx forældre, søskende og venner

Fx skolelærere, pædagoger...

Kriminalpræventiv
koordinator

Kriminalpræventiv
koordinator

Kriminalpræventiv
koordinator

Afledt målgruppe

Betydende voksne og andre kan inddrages, når det giver mening i
en konkret kriminalitetsforebyggende indsats rettet mod børn og
unge. Det kunne være virksomheder, forældre, søskende, venner til
børn og unge i risiko for kriminalitet.

Fagprofessionelle

Alle som arbejder med børn og unge i Glostrup kan spille en vigtig
rolle i den forebyggende indsats. Målgruppen dækker hele den
generelle trivsels eller kriminalitetsforebyggende indsats – men er
ikke nødvendigvis en fast del af det nære kriminalpræventive
samarbejde. Det kunne være skolelærere, pædagoger,
sagsbehandlere, sundhedspersonale, virksomhedskonsulenter osv.

Ad hoc kommunikation

Den kriminalpræventive koordinator arbejder både ud fra en
strukturel ramme, herunder SSP TEAM og via ad hoc
kommunikation ud til målgrupperne og på tværs af aktuelle
aktører. Det sker oftest, når der skal tages hurtige beslutninger og
igangsættes tiltag her og nu.
Kommunikationen kan være opsøgende, ligesom den
kriminalpræventive koordinator kan kontaktes.

INTERNE SAMARBEJDSPARTNERE I KOMMUNEN (PRIMÆRE)
DET KRIMINALPRÆVENTIVE SAMARBEJDE

DET KRIMINALPRÆVENTIVE SAMARBEJDE

Det kriminalpræventive samarbejde koordineres af
Kriminalpræventiv koordinator via en planlagt mødestruktur og adhoc møder, der sikrer hurtig og korrekt handling. Videreformidling
på tværs af samarbejdspartnere sker gennem samordningsmøder
og koordineringsmøder.

SUNDHEDS
TEAMET

Glostrup skole

Indskoling, mellemtrin, udskoling, SFO, fritidsklubber.
LOKALE
ERHVERVSLIV

GLOSTRUP SKOLE

Ungdomsskolen

Ungdomsskole, ungdomsklub, specialtilbud 789'eren.

Varmeværket

Fx udgående gadeteam, kontaktpersoner, mentorer.
UNGDOMS
SKOLEN

Det
kriminalpræventive
samarbejde

UUE/Jobcenteret

KULTUR & FRITID

Fx jobcenter, ungdomsboliger, uddannelsesvejledning, Ungeguide,
mentorer, psykolog, Team kriminalitetsforebyggende indsats.

Social myndighed

Center for Børn, Unge og Familier - Center for Handicap, Psykiatri
og Misbrug.
MILJØ & TEKNIK/
GLOSTRUP
EJENDOMME

VARMEVÆRKET

Center for Sundhed og Velfærd

Fx sundhedspersonale og ledelse i Sundhedsteamet.

Center for Kultur, IT og udvikling

Fx administration og ledelse.
UUE/JOBCENTER

(TEAM KRIMINALITETSFOREBYGGENDE
INDSATS)

Center for Miljø & Teknik/Glostrup Ejendomme

SOCIAL
MYNDIGHED

ANDRE

Fx rådhusbetjente, skolebetjente og ledelse i forbindelse med
arrangementer og aktiviteter.

ANDRE

Fx Biografen, foreninger, Glostrup storcenter, FGU osv.

EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE (PRIMÆRE)
Det kriminalpræventive samarbejde
Lokalpolitiet
Betjente fra Lokalpolitiet sidder med til samordningsmøderne,
ligesom Kriminalpræventiv koordinator løbende sikrer gensidig
dialog og formidling. Fx i forbindelse med ungdomsarrangementer,
undervisning og aktiviteter i Folkeskolen osv.

LOKALPOLITIET

INFO-HUS

INFO-HUS

Antiradikalisering

kriminalpræventivt samarbejdsforum, hvor de centrale aktører er
tovholdere fra politi og kommune. For Glostrup deltager
Kriminalpræventiv koordinator. Andre relevante aktører kan
inviteres til møderne efter behov.

Antiradikalisering
Kriminalpræventiv koordinator deltager i radikaliseringsmøder
under INFO-HUS.

KRIMINALPRÆVENTIV
KOORDINATOR

VEGA

VEGA samarbejdet
SSP samarbejdsforum for Kommuner i i Øst Danmark. Her deltager
Kriminalpræventiv koordinator og leder af Varmeværket.

Andre eksterne samarbejdspartnere
Fx mellemkommunale samarbejdspartnere, div. netværksgrupper.
SSP SAMRÅD

ANDRE

SSP samråd
11 Kommuner er med i samarbejdet. Der afholdes møde 4 gange
om året.

SSP TEAM
SSP TEAM

- målgruppen er særligt børn og unge i skolealderen

Teamet er sammensat ud fra en bred faglighed, der rummer
hele Glostrup skole, klubområdet og på gadeplan. Teamet
består af beslutningstagere og medarbejdere med ansvar for
igangsættelse af kriminalitetsforebyggende aktiviteter i skole og
klub.

Samordningsmøder

Teamet mødes ca. 3 gange om året – og ekstraordinært hvis
behovet opstår. Møderne tager typisk udgangspunkt i, hvordan
der kan støttes op om undervisningsindsatser og
konflikthåndtering.

Koordineringsmøder

Glostrup skole

Glostrup skole

Leder indskoling

Leder SFO

Teamet er også med til at præge indholdet i SSP kataloget,
herunder nye input til kriminalitetsforebyggende aktiviteter i
særligt Glostrup skole. Teamet videreformidler aktuel materiale
til målgruppen - og i samarbejde med den kriminalpræventive
koordinator – understøtter aktiviteterne.

Den kriminalpræventive koordinator

Møderne koordineres og ledes af den kriminalpræventive
koordinator – som udsender mødeindkaldelse, herunder også
dagsorden, inden mødestart samt referat af møderne.

Glostrup skole
Leder mellemtrin

SSP TEAM

Mødes ca. 3 gange årligt

Varmeværket
Leder

Den koordinerende rolle understøtter beslutninger foretaget i
SSP teamet – og er bindeleddet til det koordinerende og
ledelsesmæssige niveau i det kriminalpræventive samarbejde.
Det er ligeledes en opgave, at sikre ad hoc kommunikationen på
tværs af aktører i SSP teamet - foruden de fastlagte møder.

Andre aktører der indtages ad hoc

Glostrup skole

Ungdomsskolen

Leder udskolingen

Leder

Andre
aktører

Det kunne være sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter,
mentorer, uddannelsesvejledere, boligsocial medarbejder,
ungeguide og psykolog, sundhedspersonale, lokalpolitiet osv.

Samordningsmøder
Leder af Ungeindsatsen, Kriminalpræventiv koordinator, Leder
af Varmeværket, Social myndighed.

Koordineringsmøder

Leder af Ungeindsatsen, Kriminalpræventiv koordinator.

GLOSTRUP SSP KATALOG 2020-2021
- SSP kriminalitetsindsatser der udbydes i Glostrup skole og klubber
SSP KATALOGET

Kataloget bliver til på baggrund af ønsker og indstillinger fra
Glostrup skole og klubber, Glostrup Kommune, nationale
organisationer og myndigheder. Koordinator og kontaktperson:
Kriminalpræventiv koordinator. Se hele SSP kataloget.

LOKALRÅD

Lokalrådet godkender SSP kataloget

Beslutning om gennemførelse af aktiviteter påhviler Lokalrådet.

AKTIVITETER

KURSER

Aktiviteter i Glostrup skole og klubber

Der udbydes en lang række kriminalitetsforebyggende
aktiviteter for alle skoletrin i løbet af skoleåret.

Undervisning og Oplæg

Der udbydes en lang række kriminalitetsforebyggende oplæg og
undervisning for alle skoletrin i løbet af skoleåret.

UNDERVISNING
/OPLÆG

SSP KATALOG

GREJBANK

Projekter

Der er mulighed for deltagelse i kriminalpræventive projekter,
for hhv. 5. og 8. klassetrin.

Kurser

Der udbydes kurser i brugen af grejbankens materiel, samt
tænkningen bag brugen, så lærere og pædagoger kan indgå som
personale i aktiviteterne.

PROJEKTER

BUS

Grejbank

Forskelligt materiel, der kan lånes til aktiviteter, der involverer
børn og unge i Glostrup. Se eksempler på materiel i Grejbanken.

SSP TEAM

Bus

17 personers bus (fører + 16 passagerer), som kan lånes ved
aktiviteter med klassen eller grupper af børn på skolen.

EKSEMPLER PÅ SSP AKTIVITETER I GLOSTRUP SKOLE
SSP KATALOG 2020-2021

LIDT OM OPLÆGGENE/AKTIVITETERNE

Oplæg og aktiviteter i Glostrup skole eller klub aftales med
Kriminalpræventive koordinator. Det helt store overblik over
aktiviteterne, vigtige datoer og tider - finder du i SSP kataloget.

Fyrværkeri og
skader

Pigen og Pandaen - indskolingstrin

Storytelling. Et møde med den dårlige samvittighed. Historien
dramatiseres gennem forstællingen - og eleverne inddrages i de
følelser og tanker, der udspiller sig i hovedpersonen.

Mellemtrin

Sikker Online

Pigen og
Pandaen

Indskoling
Mellemtrin
udskoling

Indskoling

Kammeratskab! - indskolingstrin

Storytelling. Indledende præsentation af SSP arbejdet, der glider
over i fortællingen om en dreng på 10 år, der bliver taget for
butikstyveri.

Kender du de andre - mellemtrin

Kammeratskab!
Indskoling

KRIMINALPRÆVENTIVE
OPLÆG/AKTIVITETER
GLOSTRUP SKOLE

Stærke
fællesskaber
Udskoling

Social pejling. Forebyggelse af sociale over- og underdrivelser,
flertals- og mindretalsforståelser med risikoadfærd som
omdrejningspunktet.

Fyrværkeri og skader - mellemtrin

En personlig beretning om brugen af hjemmelavet fyrværkeri.

Det var bare for sjov… - udskolingstrin
Kender du de
andre?

Det var bare for
sjov…

Mellemtrin

Udskoling

Trivselstur
Alle skoletrin

Trusler? - Vold? - Gaderøveri? Er det ok så længe offeret griner?
Præsenteres som fortælling i samspil med flere aktører, bl.a.
politiet og medarbejdere fra Varmeværket.

Stærke fællesskaber - udskolingstrin

Forståelse og forebyggelse af radikalisering, der kan lede til
ekstremisme. Et færdigt undervisningsprogram, udviklet af
CERTA Intellingence og TRYG Fonden.

Trivselstur - alle skoletrin

Forskellige aktiviteter der er med til at give selvtillid, så eleven
bliver bedre rustet til at bære de følelser der kan være svære.

TEAM KRIMINALITETSFOREBYGGENDE INDSATS

TEAM KRIMINALITETSFOREBYGGENDE INDSATS
Teamet har særligt fokus på kriminalitetsforebyggende
indsatser for unge bosat i Glostrup Kommune, der sidder inde
for begået kriminalitet eller unge som skal til at afsone.

TEAM
Kriminalitetsforebyggende indsats
Mødes når behovet opstår

Koordinerende sagsbehandler fra UUE, koordinerer teamet, der
består af sagsbehandler, leder af Ungeindsatsen,
Kriminalpræventiv koordinator og leder af varmeværket,
herunder også mentorer, kontaktpersoner osv.

Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen
Koordinerende sagsbehandler sikrer tæt dialog og samarbejde
med Kriminalforsorgen. Dette for at teamet kan handle hurtigt
og korrekt, forebygge evt. bump på vejen. Der udarbejdes evt.
konkrete handleplaner for de indsatte unge - så alle arbejder i
samme retning.
Andre relevante aktører kan inddrages.

Andre aktører
Andre
aktører

Ofte igangsættes flere kriminalpræventive indsatser på én gang.
Her kan det blive nødvendigt at inddrage andre fagligheder, fx
kontaktpersoner, mentorer, virksomhedskonsulenter,
uddannelsesvejledere, boligsocial medarbejder, ungeguide,
sundhedspersonale osv.
Det er koordinerende sagsbehandlers rolle at invitere andre
aktører ind over den konkrete indsats.

GLOSTRUP SUNDHEDSTEAM

GLOSTRUP SUNDHEDSTEAM

FYSISKE OG
MENTALE
SUNDHED

TOBAKSFOREBYGGELSE

GLOSTRUP
SUNDHEDSTEAM
ALKOHOLFOREBYGGELSE

Kriminalpræventiv koordinator

Forebygge
unges brug af
euforiserende
stoffer

Kriminalpræventiv koordinator deltager i Sundhedsteamets møder

Kriminalpræventiv
koordinator

En stor del af kommunens forebyggende arbejde ligger hos
Glostrup Sundhedsteam. Forebyggelsesstrategien skal i Glostrup
ses som et fælles grundlag for sundhedsarbejdet på tværs af
kommunens fagområder og centre, herunder også det samlede
kriminalpræventive samarbejde.

Samordningsmøder
Koordineringsmøder

Den kriminalpræventive koordinator deltager i Sundhedsteamets
møder – og er med til at effektuere sundhedsfremmende og
kriminalitetsforbyggende aktiviteter for børn og unge. Det kunne fx
være rygestop kursus i udskolingen eller i klubber.
Den kriminalpræventive koordinator er bindeleddet mellem de
sundhedsfremmende og kriminalitetsforbyggende indsatser i det
kriminalpræventive samarbejde. Her sikres bl.a. videreformidling til
SSP TEAM , det koordinerende- og ledelsesmæssige niveau.

OVERSIGT OVER AKTØRER OG MØDEFREKVENS I DET KRIMINALPRÆVENTIVE SAMARBEJDE
Opdateret den 26.10 -2020

Det kriminalpræventive
samarbejde
SSP TEAM

Mødefrekvens

Mødes 3 gange årligt.
Kriminalpræventive koordinator
kan desuden indkalde til
ekstraordinære møder.
Mødeindkaldelse, dagsorden,
mødeleder, referat:
Lars Jonasson

Aktører

Lars Jonasson
Lars.jonasson@glostrup.dk
Henrik Pedersen
Henrik.pedersen@glostrup.dk
Stefan Bredo Jensen
Stefan.jensen@glostrup.dk
Marie Bonde (Afd. Søndervang)
Cgi21hb@glostrup.dk
Helle Holst Friis (Afd. Skovvang)
Helle.fris@glostrup.dk
Sandra albrekt Karmann (Afd. Vestervang)
Sand3541@glostrup.dk
Michael Ingelhardt (Afd. Nordvang)
Michael.ingelhardt@glostrup.dk

TEAM KRIMINALITETSFOREBYGGENDE INDSATS

Mødes hvert 3. uge.
Mødeindkaldelse, dagsorden,
mødeleder: Nathalie Andersen

Ayhan Gormez
Ayhan.gormez@glostrup.dk
Nathalie Andersen
Nathalie.andersen@glostrup.dk
Henrik Pedersen
Henrik.pedersen@glostrup.dk
Lars Jonasson
Lars.jonasson@glostrup.dk

KOORDINERINGSMØDER

Mødes hver 2. uge.
Mødeindkaldelse, dagsorden,
mødeleder: Ayhan Gormez

Ayhan Gormez
Ayhan.gormez@glostrup.dk
Lars Jonasson
Lars.jonasson@glostrup.dk

Det kriminalpræventive
samarbejde
SAMORDENSMØDER

Mødefrekvens

Mødeindkaldelse, dagsorden,
mødeleder, referat:
Lars Jonasson

Aktører

Ayhan Gormez
Ayhan.gormez@glostrup.dk
Henrik Pedersen
Henrik.pedersen@glostrup.dk
Lars Jonasson
Lars.jonasson@glostrup.dk
Bent Hansen
Bent.hansen@glostrup.dk
Simon, lokalpoliti

LOKALRÅDET

Mødes hvert 2-3 måned
Mødeindkaldelse, dagsorden,
mødeleder: Ayhan Gormez

KREDSRÅDET

Mødeindkaldelse, dagsorden,
mødeleder: Maj Buch

Nicolai Drøschler
Nicolai.droschler@glostrup.dk
Ayhan Gormez
Ayhan.gormez@glostrup.dk

Borgmester, John Engelhardt
Kommunaldirektør, Maj Buch

ANTIRADIKALISERINGSRÅD

Mødeindkaldelse, dagsorden,
mødeleder: Nicolai Drøschler

Nicolai Drøschler
Nicolai.droschler@glostrup.dk

