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Indledning
Det er vigtigt, at SSP-opgaven bliver tydelig for alle som læser denne rapport. Derfor en kort
beskrivelse af opgaven som den ser ud i øjeblikket.
Overordnet er SSP et kriminalpræventivt tværfagligt samarbejde, hvor hovedvisionen er, at der er
behov for så få indgribende indsatser blandt børn og unge i Dragør som muligt. Det betyder i praksis, at
fokus i SSP ligger på det forebyggende arbejde blandt børn og unge. Det strækker sig lige fra
undervisning i skolerne om risikoadfærd til hjemmebesøg med Politiet. Den vigtige opgave er hele
tiden at følge udviklingen i vores lokale ungdomskultur.
En af de primære opgaver som SSP står med, er det opsøgende arbejde i Dragør.
Udviklingen de senere år har været, at færre og færre unge vælger at bruge kommunens ordinære
fritidstilbud. Det betyder, at der er en relativ stor gruppe af unge som SSP, på trods af institutioner som
klub og ungdomsskole, ikke har kontakt til.
Derfor er fokus på at:


Afdække og opsøge de uformelle væresteder/mødesteder for de ungegrupper, som ikke kommer
i klubberne.



Komme i dialog med de unge og være de unges talerør til de instanser der evt. måtte være
behov for.



Tage temperaturen på ungdommen generelt.



Vejlede og sparre med de unge i forhold til deres fremtidsplaner og drømme for voksenlivet.

Opsøgende arbejde på gadeplan
Der har fra starten været klare afgrænsninger i opgaveløsningen og opgavefordelingen. SSP har således
ikke udført politimæssige opgaver, og den primære rolle er relationen og dialogen.
Der arbejdes i en gråzone, hvor det i udpræget grad søges at bevare fortroligheden og tilliden med de
unge. Arbejdet foregår på de unges egen hjemmebane. Relationer, fortrolighed og tillid er nøgleord for
en succesfuld indsats. Netop relationer er væsentlige for, at SSP overhovedet får lov til at have en
stemme hos de unge.
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Først når de gode relationer til de unge opstår, er muligheden for indsigt i deres liv og trivsel til stede.
Her kan det så detekteres, hvis noget over tid ændrer sig. Kendetegnet for de unge, som havner i f.eks.
misbrug og kriminalitet, er desværre ofte, at ingen i en længere periode har opdaget de små tegn.
Særlige fokuspunkter for SSP i 2019 har været:



Isolerede og skrøbelige unge, unge der f.eks. kan kendetegnes ved manglende skolegang og
manglende relationer
De grænsesøgende unge, er den gruppe af unge som SSP forudser kommer til at sætte en
dagsorden på en given årgang af unge. her målretter SSP indsatsen imod 7. klasses elever.

Opsøgende Arbejde på gadeplan
I takt med at foråret kommer, ses altid stigning i antallet af unge der bruger gaden som værested.
Det har i 2019 været en relativ stille sommer på gaden i Dragør. SSP har talt med ca. 50-60 unge i løbet
de seks uger selve skoleferien varer.
De steder SSP primært har mødt de unge er på badeanstalten, ved platformen ude foran fortet, på
stranden, og så har der været mange der igen har badet ulovligt ved det gamle færgeleje. Det er blevet
påtalt hver gang, at SSP har været forbi, hvor der har været unge på stedet.
Det synes ikke at have den store effekt, med advarsler om, at der kan være understrøm, og ligge ting i
vandet de ikke kan se oppe fra land. De fleste stoppede dog kortvarigt, men forsatte så efter SSP havde
forladt stedet. Nogle få unge har SSP indtryk og forstod budskabet. Det er i øvrigt blevet et kendt sted,
for der kommer en del unge til fra hele københavnsområdet, som har hørt at man kan springe fra 12-15
meter.
SSP har stort set ikke fundet nogle lattergaspatroner i løbet af sommeren, til trods for det er noget SSP
særligt har kigget efter, da udviklingen år for år er meget svingende.
På skolerne har vi truffet unge der har siddet og hygget, både med og uden alkohol. På stort set alle
skoler har SSP fundet rester efter hashrygning i form af cigaret skodder, ristede cigaretter, stanniol og
jointpapir. SSP har dog ikke truffet nogle imens der er blevet røget hash, men har mødt nogle unge der
var påvirket af hash og alkohol.
Særligt i denne sommer bliver SSP opmærksom på en gruppe unge drenge som tilsyneladende ryger
hash, SSP så dem ikke på noget tidspunkt ryge hash, men kan på baggrund deres adfærd og rygter
blandt andre unge se, at der tegner sig et billede af et hashforbrug, der er ved at sprede sig. SSP startede
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hen mod slutningen af sommerferien op på, at gå i dialog med forældrene om vores bekymring af
denne udvikling.
Der har ikke været de store samlinger af unge, der har festet med høj musik og druk på stranden.
Der har været en del gange, hvor der har været lidt større forsamlinger af familier, der har hygget med
grill og mad på stranden. SSP har talt med rigtig mange af borgerne i Dragør og er blevet mødt med
rigtig positiv respons, og de er glade for at kommunen har haft folk på gaden hele sommeren.
De siger det skaber en vis tryghed, at de ved SSP er på gaden.
SSP har haft rigtig mange snakke med de unge omkring alkohol, hash og stoffer og meget andet der rør
sig i deres liv. SSP er blevet taget rigtig godt imod af de unge, når medarbejderne har henvendt sig til
dem, de unge syntes det er fedt at SSP er tilgængelige på gaden og at de unge kan tage kontakt til SSP
hvis der er et eller andet de vil drøfte. De unge var faktisk gode til at tage hånd om hinanden, hvis der
var én af dem, der havde fået lidt for meget at drikke eller lignende.
De unge har denne sommer været koncentreret omkring den gamle by, stranden samt havneområdet.
Det er vurderingen at SSP henover et år er i kontakt/dialog med 150-200 unge fratrukket dem som SSP
underviser i folkeskolen. Dette tal er et skøn da SSP ikke registrerer alle unge vi møder.
Det har overvejende været tale om velfungerende unge, som ikke kan betegnes som særligt udsatte.
SSP har især brugt tid på at lytte og vejlede de unge i forhold til almene ungdomsproblemer samt at
opbygge gode og tætte relationer.

Mærkedage på gaden i Dragør
Tilsvarende tidligere år, har SSP prioriteret at være til stede ved særlige begivenheder i byen, med det
formål at være synlige overfor de unge og andre borgere i Dragør. Erfaringen viser, at der kan opstå uro
mellem forskellige grupperinger af unge i Dragør samt Tårnby, Kastrup og København.
Gennem dialog og med afsæt i den eksisterende relation er SSP's rolle at berolige de grupper af unge,
hvori der detekteres en negativ stemning. Dette sker oftest i tæt samarbejde med SSP Tårnby og
Lokalpolitiet Amager, hvorved skellet mellem rollerne bliver synligt for de unge, og det også sikres, at
både udefrakommende unge samt unge uden for dialogens rækkevidde kan håndteres.
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Større begivenheder i 2019:
 Dragør Marked


Sidste Skoledag



Skt. Hans



Dragør Havnefest



Dragør Kulturnat

Dragør Marked
SSP-medarbejderne var til stede på Dragør Marked sammen med SSP Tårnby og Politiet, hvor
forebyggelse af negativ adfærd blandt de unge, var den primære opgave.
Dragør Marked forløb forholdsvis roligt med mange glade unge, og god dialog med borgere om hvad
SSP laver og kan bidrage med.
Sidste skoledag på Dragør Fort
Der blev afholdt stor fest på Dragør Fort med fri bar og ca. 250-300 deltagende unge fra 9. og 10.
klasse. SSP-medarbejderne var i løbet af aftenen inde og observere festen, som efter omstændighederne
forløb roligt. Arrangørerne bød selv indenfor. Dette arrangement er hver år genstand for kritik fra
forældre, som ikke finder det hensigtsmæssigt at alkoholen er det centrale. Det kan SSP kun støtte op
om, men desværre ikke forhindre.
Skt. Hans
I år var der ingen konflikter eller anden uro blandt de unge. SSP-medarbejderne fik dog snakket med en
del borgere, som var interesserede i SSP's arbejde. Alle var positive overfor SSP's tilstedeværelse i
byen. Her kunne man overveje om det giver mening at være tilstede, men SSP mener at det er givet
godt ud i forhold til synlighed og oplevet tryghed i forhold til borgerne i Dragør. Men det er ikke
billedet, at de unge bruger denne aften til at slå sig løs.
Dragør Havnefest
Normalt plejer opstillingen at være SSP fra Dragør, Tårnby samt Politiet, og i år var alle tre instanser
repræsenteret. Dragør Havnefest forløb forholdsvis roligt. En enkelt episode opstod, hvor en pige fik
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stjålet sin taske, og hende og hendes venner beskyldte en ældre gruppe unge med anden etnisk
herkomst end dansk, for at stå bag tyveriet. Det skabte hurtigt en anspændt stemning især blandt
drengene. Heldigvis havde SSP nogle gode relationer i begge grupper af unge og det udviklede sig
aldrig. Sidst på aftenen var der dog igen en dårlig stemning men denne gang blandt alm. voksne
borgere, vi fik de unge som var tilbage til, at trække lidt væk og denne gang udviklede det sig heller
ikke.
Dragør Kulturnat
SSP var sammen med Dragør ungdomsskole med til at arrangere diverse vandaktiviteter samt grill og
musik for de unge. En aften hvor målet blot er synlighed og dialog om hvad SSP er og laver.

Fokus i 2020
SSP forsætter med de samme fokusområder, men skærper opmærksomheden på tobaksrygning og
forebyggelse af unge det kommer galt afsted digitalt, hvilket er et stigende problem. Det beskrives
under SSP årshjul 2020.
Ungdomsprofilundersøgelsen
I 2019/2020 er Ungdomsprofilundersøgelsen blevet en del af SSP’s ansvar. Sammen med
www.Sundhed.dk, får Dragør gennemført undersøgelsen for alle elever i udskolingen. Denne
undersøgelse er et værdifuldt værktøj til at indsamle data omkring de unges trivsel, sundhed og
risikoadfærd. Her vil Dragør også kunne benchmarke sig i forhold til. andre kommuner,
Sundhedsplejen i Dragør kan også bruge de data til at sige noget om den generelle sundhed blandt
eleverne. SSP og Sundhedsplejen har koordineret hvilke spørgsmål undersøgelsen skal indeholde.
Opsøgende arbejde i samarbejde med Dragør Ungdomsklub
Et andet vigtigt fokuspunkt i 2020 er hvordan SSP og Dragør Ungdomsklub kan supplere hinanden i, at
lave opsøgende klubarbejde på gadeplan. I forlængelse af fokuspunktet i 2019 ”De isolerede og
skrøbelige unge” samt at SSP henover dette efterår har set en stigning i unge der hænger ud på gaden,
vil et samarbejde om at tage kontakt til endnu flere unge og dermed kunne hjælpe langt flere i denne
målgruppe, give rigtig god mening. Hvordan det i praksis bliver skruet sammen er SSP og ledelsen i
Klub Dragør ved at kigge på. Der er enighed om, at der fra de unges side skal kunne skelnes mellem,
om de står overfor en Klub pædagog eller en SSP-medarbejder.
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De isolerede og skrøbelige unge
Det blev i slutningen af 2018 drøftet i SSP arbejdsgruppen, at en indsats skulle målrettes denne gruppe
af isolerede og skrøbelige unge som ikke bruger nogle af de ordinære tilbud i kommunen. Men selve
indsatsen kom aldrig fra start, da den udpegede medarbejder, der havde ansvaret blev sygemeldt og
aldrig vendte tilbage til stillingen. Så dette bliver også noget der samarbejdes om at få iværksat.
Hvor Går Grænsen
I Slutningen af maj havde vi igen en større gruppe unge med i et to dages projekt der går under navnet
”Hvor Går Grænsen” dette laves i samarbejde med SSP Tårnby, Politiet, Brandvæsenet, US10 og
Dragør Ungdomsskole. Dette er målrettet disse grænsesøgende unge som endnu ikke er havnet i
alvorligere kriminalitet. Her handler det om at give de unge et indblik i SSP samarbejdet, Politiets
opgaver og en generel opmærksomhed på at ”vi ikke er fjender”. Dette er nu 3. gang og vi oplever flere
og flere unge som taler om, at de medarbejdere (både Politi, SSP osv.) er ”gode nok” hvilket i praksis
betyder en åbning ind i de ellers lukkede grupperinger. De ældste unge som har været med er nu 18 år.

SSP årshjul
SSP har på nuværende tidspunkt en læseplan (SSP årshjulet) som henvender sig til elever fra 5.-9.
klasse (se bilag for detaljer). Læseplanen har kørt i 4 år, og der er planer om at udvide med større fokus
på:


Digital trivsel, 3.-4. klasse



Øget indsats mod rygning, 7.-8. klasse



Alkohol forebyggelse, 7. klasse



Stoffer og fester, 10. klasse



Alkohol indsats ift. Gymnasier og ungdomsuddannelser.

Årshjulet 2020
SSP har i 2019 afholdt foredrag for forældre i 3. og 4. klassetrin omkring digitale medier og trivsel.
Dette var et forsøg som blev sat i søen, fordi skolerne kunne konstatere at udfordringerne allerede
begyndte at opstå her. Umiddelbart har tilbagemeldingerne fra forældre og lærer der har deltaget været
positive, så det vil SSP arbejde på at få indført som en obligatorisk del af SSP årshjulet 2020 på linje
med de øvrige tiltag.
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SSP er ikke nået i mål med en øget indsats i 10. klasse rettet imod stoffer og festkultur, men arbejder
med at kvalificere det foredrag som allerede gives i 9. kl.

Det blev besluttet under daværende skolechef Karina Møller at skolerne med ledelsen i spidsen, ville
indlede en forebyggelseskampagne mod tobaksrygning i skolerne, en kampagne der hedder X:it, denne
var SSP med til at planlægge, men den er simpelthen faldet ned mellem to stole. Se vedhæftet bilag ”
Xit vejledning”. I 2020

vil SSP samarbejde med skolerne om at få denne rygeforebyggende indsats mod 7.

- 9. klasser lanceret.

På den måde kan man ikke tale om at SSP når i mål med indsatserne i årshjulet, men rettere tale om
hvordan SSP fremover sikrer de rette indsatser, som følger med udviklingen.

SSP Konsulent Dragør Kommune, Peter Henriksen
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