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SSP TEAM
Kriminalpræventivt samarbejde

ORGANISERING AF SSP TEAM

SSP TEAM Glostrup skole og klubberne
SSP står som udgangspunkt for samarbejdet mellem Skolerne, Sociale myndigheder og Politiet.
Det kriminalpræventive samarbejde er rettet mod den kriminalpræventive indsats, der ydes overfor børn
og unge i Kommunen. Det gælder også for den generelt forebyggende indsats, hvor der kan være risiko for
ulykker og kriminelle følgevirkninger. Målgruppen for SSP TEAM er primært børn og unge i skolealderen.
Det kriminalpræventive samarbejde er forankret i Glostrup Ungeindsats, hvor den Kriminalpræventive
koordinator sikrer koordineringen af de kriminalpræventive indsatser, herunder også SSP TEAM.
SSP TEAM er en central aktør i det kriminalpræventive samarbejde – og er Glostrup skoles og klubbernes
platform for igangsættelse af kriminalitetsforebyggende aktiviteter og indsatser. Teamet er derfor
sammensat ud fra en bred faglighed, der dækker hele Glostrup skole, klubområdet og på gadeplan.

Hvad er din primære rolle som SSP-repræsentant?
I Glostrup skole er der tildelt 40 SSP-timer til hver skoleafdeling; Vestervang, Skovvang, Nordvang og
Søndervang. Timerne bruges bl.a. til mødeaktiviteter i SSP-teamet, formidling og igangsættelse af
kriminalpræventive aktiviteter i den respektive skoleafdeling samt støtte med undervisningsindsatser og
konflikthåndtering. Hver skoleafdeling er repræsenteret i SSP TEAM med 1 daglig leder og 1 medarbejder.

SSP Katalog
Kataloget består af en lang række kriminalpræventive tilbud, målrettet Glostrup skole. Det er aktiviteter,
der udgør hovedparten af de opgaver, der hører under SSP TEAM. Det faglige indhold bliver til på baggrund
af ønsker og indstillinger fra Glostrup skole og klubber, Glostrup Kommune, nationale organisationer og
myndigheder. SSP TEAM er ligeledes med til at præge indholdet i SSP Kataloget med input fra aktuelle
problemstillinger i de forskellige afdelinger.
Det er den Kriminalpræventive koordinator, der har ansvaret for at udarbejde og formidle SSP kataloget,
samt den overordnede koordinering af aktiviteterne, herunder gennemførelse af dele heraf. Dette i tæt
samarbejde med SSP-repræsentanterne, der er med til at sikre koordinering, logistik og gennemførelse af
aktiviteterne lokalt. Beslutning om udbud og gennemførelse af aktiviteter i kataloget påhviler Lokalrådet.

Koordinering af SSP TEAM
SSP TEAM koordineres af den kriminalpræventive koordinator der bl.a. skal sikre, at rammerne for
samarbejdet er på plads - at understøtte teamets faglige vurderinger, indstillinger og beslutninger. Den
Kriminalpræventive koordinator er samtidig bindeleddet til det koordinerende- og ledelsesmæssige niveau i
det kriminalpræventive samarbejde, herunder formidling af strategiske beslutninger og drøftelser.

Faste møder og ad hoc kommunikation på tværs af SSP TEAM
SSP TEAM mødes ca. 3 gange om året – og ekstraordinært hvis behovet opstår. Møderne koordineres af
den kriminalpræventive koordinator, der sender mødeindkaldelser og dagsorden ud, samt sørger for
referat af møderne. Hvis SSP-repræsentanten ikke kan deltage til mødet, sørger den enkelte for at sende en
suppleant, der kan formidle evt. beslutninger fra mødet.
Den Kriminalpræventive koordinator sikrer ad hoc kommunikation på tværs af SSP-repræsentanter ud over
den faste mødefrekvens, så der kan handles hurtigt i en aktuel sag.
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- 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.
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Leder indskoling
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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.
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SSP TEAM

Mødes ca. 3 gange årligt

Varmeværket
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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.

