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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.
SSP er 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 generelle forebyggende arbejde blandt børn og unge. Det strækker sig fra bl.a.
vejledning af skoler/institutioner i håndtering af sager med unge, 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 at:
•

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

•

Komme i dialog med de unge og være de unges talerør over for de instanser, det evt.
måtte være et behov for.

•

Tage temperaturen på ungdommen generelt.

•

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

I løbet af sommeren har SSP Dragør fået en ny opsøgende medarbejder med på holdet. Lars er en
erfaren opsøgende medarbejder med bredt lokalkendskab, da Lars gennem mange år har været,
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og stadigvæk er opsøgende medarbejder i Tårnby. Gennem årene har Dragør ofte haft besøg af
Lars ifm. Dragør Marked, Dragør Havnefest osv. Set i lyset af at flere og flere unge bevæger sig
frem og tilbage over kommunegrænsen, er det en stærk ressource at have Lars med på holdet og
få foræret gode relationer til Tårnbys unge, der gæster byen. Lars udgør sammen med den eksisterende opsøgende medarbejder, Per, dét team som SSP Dragør hyrer ind til at assistere med at opsøge de unge på gaden i aften og nattetimerne.

Vinter og forår
Vinteren og starten af et nyt år er lavsæson for unge, der fester på gaden i Dragør. Der er dog stadigvæk unge på gaden, som typisk også er de, der er mest udsatte ift. omgang med alkohol og rusmidler. Det er vurderingen, at SSP er eneste instans, der har mulighed for at følge med i den del af
de unges fritid. Det skyldes, at de unge i sagens natur ikke ønsker indblanding fra pædagoger eller
forældre. Det er derfor vigtigt, at følge disse unge kontinuerligt - også i vinterhalvåret.

Covid-19 nedlukningen
I marts kom Covid-19 nedlukningen. SSP, klub, skoler og dermed alle, som havde tæt kontakt til de
unge, var sat ud af spil i starten. Nu var opgaven at finde ud, af hvordan SSP skulle operere under
disse nye vilkår.

I samarbejde med Nærpoliti Amager fik SSP Dragør aftalt et system, hvor deres observationer af
unge i Dragør dagligt blev rapporteret til SSP Konsulenten. Her var der tale om generelle tendenser, så som hvor de unge samledes, hvor mange unge der samledes osv. De første uger var meget
rolige, men stille og roligt begyndte de unge at røre på sig. Flere utrygge borgere henvendte sig i
denne periode med bekymringer vedr. unge der forsamledes.
I samarbejde med Klub Dragør blev der iværksat en fælles indsats med opsøgende arbejde alle
ugens dage. Ved brug af nye digitale arbejdsformer kunne SSP og Klub Dragør hurtigt få kortlagt og
skabt et billede af de unges bevægemønster. Det blev besluttet, at klubben kunne flytte deres
funktion ud på gaden og opsøge de unges uformelle væresteder. Således startede det systemati-
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ske arbejde med, at klubben nu var flyttet ud på gaden i teams af to til tre medarbejdere. De ressourcer der lå i ungdomsklubben i form af medarbejdertimer, der ikke blev udnyttet, blev nu kanalisereret ud til de unge og borgerne i Dragør.
For at sikre kvaliteten og en rød tråd i hvad opgaven gik ud på, var det væsentligt at alle medarbejdere hele tiden kunne være opdaterede, både ift. ledelsen men også ift. hvad kollegaerne, der var
ude før dem, havde oplevet. For at sikre en bred kommunikation, blev der ajourført i en logbog,
som lå tilgængelig på netværket. På den måde kunne SSP, klubledere og medarbejdere være opdaterede i realtid. Denne logbog gav sammen med inputs fra SSP et overblik. F.eks. blev der lavet
en liste over hotspots og andre risikoområder i kommunen mm.
Til trods for at der for Klubbens medarbejdere var tale om en helt anderledes måde at arbejde pædagogisk på, kom de hurtigt i dialog med de unge, de opsøgte på gaden. De kunne herigennem
vejlede de unge i de udfordringer, de kunne se var opståede, men også det de unge selv italesatte,
såsom savn af sociale fællesskaber, covid-19 restriktioner, bekymringer om fremtiden osv.
Værdien for de unge og medarbejderne i den kontakt, der nu var blevet genskabt, kunne tydeligt
mærkes i SSP-regi. Der skete hurtigt et fald i de negative følgevirkninger, der ofte forekom, efter
de unge havde været forsamlet på gaden. Det skabte tryghed, at SSP i dialogen med borgere, der
henvendte sig, udviste bekymring over unges ”larm”, kunne fortælle at der var fagpersoner ude,
som opsøger de unge og taler med dem, om hvordan de bl.a. kan benytte stederne uden at genere
andre omkring dem mm. I flere tilfælde kunne SSP være i løbende dialog med en gruppe borgere
og berette om, hvordan vi oplevede udviklingen i deres område, indtil problemet var løst. Denne
dialog med borgerne resulterede i, at borgerne følte sig set og hørt. De kunne senere fortælle, at
det havde bidraget til en øget følelse af tryghed.
Hele Covid-19 situationen havde sat sit præg på SSP Samarbejdet, og på nogle områder var det
vanskeligt at udføre arbejdet på samme niveau, f.eks. hele skoleområdet der normalt fylder meget
i SSP arbejdet og løfter en stor forebyggende opgave. I og med, at lærerne ikke havde den daglige

4

tætte kontakt til eleverne, var det tydeligt, at der manglede alle de daglige observationer. Dialogen med skolerne under nedlukningen var stærkt reduceret og begrænsede sig til en opmærksomhed på nogle af de elever, som ikke deltog i fjernundervisningen.

Perioden inden sommerferien.
I løbet af maj måned stod det klart, at mange af de events henover sommeren, som SSP enten deltager i eller selv afholder, måtte aflyses. det var bl.a.:
”Hvor Går Grænsen” – to dages oplevelsestur for udsatte unge i samarb. med Politiet, SSP, Brandvæsenet, Klubber, Skoler og Ungdomsskoler i Dragør og Tårnby.
Dragør Marked
Sidste Skoledags Festen
Sankt Hans
Fulton Turen
Dragør Havnefest
Dragør Kulturnat
Fælles foredrag for alle 7. klasser
Kort inden sommerferien blev der fra regeringen givet puljemidler til, at kommunerne kunne finansiere sommerferieaktiviteter for unge lokalt. SSP Dragør, Dragør Havn, Hollænderhallen og
Klub Dragør lavede en ansøgning til et projekt, som skulle vare hele sommeren, der blev kaldt
”Vandlegeplads Dragør Havn”. Tanken var, at det kunne dæmme op for det årlige tilbagevendende
problem med unge, der ulovligt bader og laver udspring i Dragør havn. Det lykkedes ikke at få bevilliget penge til projektet, så derfor blev fokus fra SSP rettet mod den kommende sommerferie
med mange unge, som ikke skulle på ferie denne sommer.
Alle SSP konsulenter i Danmark var mere eller mindre enige om at grundet alle de aflyste ferieplaner, ville det blive en travl sommer med mange unge på gaden - og i kølvandet på unge der kedede sig også ballade… men det viste sig dog ikke helt at være tilfældet i Dragør.
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Sommerferien
Sommeren har været præget af flere små grupper af unge end normalt. De unge har fundet sammen og haft deres små fester i skolegårde, institutioner og andre afsides steder. Flere unge fra
Tårnby havde også deres daglige færden i Dragør end tidligere set. Ellers var det i det store og hele
en god sommer med de udfordringer, der normalt ses blandt unge.
SSP bemærkede, at der særlig i starten af sommeren blev indtaget mere alkohol end normalt. Det
var mest blandt de ældre unge, at denne tendens kunne ses. De unge selv havde ikke en forklaring, men gav udtryk for at de kedede sig. Den samme gruppe af unge havde også et ønske om at
få deres eget sted, hvor de kunne hygge sig, feste og hænge ud uden de var omgivet af pædagoger
og de normale restriktioner, som jo forefindes i kommunale tilbud til unge. Alkohol, tobak og hash
er ikke fremmede elementer for denne gruppe. Inden sommerferien startede, var der blevet arrangereret et dialogmøde med disse unge og repræsentanter fra bl.a. Natteravnene, skolerne, politikkere, Klub Dragør, Ungdomsskolen og SSP. Mødet var på mange måder interessant, men der
kom ikke det resultat ud af mødet, som de unge havde håbet på, nemlig at de fik deres eget sted.
Gruppen fik i stedet tilbud om brug af knallertværksted og et graffiti-projekt i starten af ferien arrangereret af Natteravnene i Dragør.
Der har selvfølgelig ligget en ny opgave for SSP i at skulle vejlede de unge som forsamledes om de
aktuelle Covid-19 restriktioner. SSP’s tilgang har været at anerkende deres trang til at se vennerne
og feste, samtidig med at sikre at de unge forstod alvoren i, at det var uansvarligt at være mange
personer samlet pga. smitterisiko. Det blev efterhånden sådan, at de unge, når SSP mødte dem på
gaden, udbrød: ”se vi sidder med to meters mellemrum, og vi har hver vores joint” de unge var
ikke helt uden humor, men det skal ses som et udtryk for, at de unge udmærket godt kendte reglerne og anbefalingerne ifm. Covid-19, men at de til tider havde svært ved at modstå trangen til
socialt samvær. Generelt er det tydeligt, at mange unge i teenageårene ikke ser Covid-19 som en
reel trussel mod deres eget helbred og sikkerhed, men derimod noget som kun er et problem
gamle og svage bør forholde sig til.
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Soundboxes… et nyt men for de fleste ikke ukendt ord, da de flittigt har været omtalt i danske medier hele sommeren igennem. Problemet er, at disse bærbare højtalere kan spille urimeligt højt,
og de medførte mange klager fra beboer i områder, hvor de unge havde medbragt Soundboxen. I
Dragør var det bestemt også noget, SSP skulle forholde sig til, og ofte opstod der konflikter mellem
de unge og borgere, der blandede sig. SSP agerede her mæglere imellem parterne og fik løst de
konkrete problemer lokalt… indtil de unge så havde udset sig et nyt sted at feste og spille musik.
Man kan godt sige, at de unge i år har været mere mobile. Forklaringen ligger nok i, at det er nemmere for en mindre gruppe at flytte sig spontant rundt, når der blev for meget fokus på deres tilstedeværelse.

Ansvarlige unge i Dragør.
SSP Dragør vil gerne understrege, at rigtig mange unge i Dragør, som har benyttet sig af det offentlige rum, har været fornuftige, ansvarlige og imødekommende, og som bare… er unge. Det er vigtigt at have for øje, at en stor del af de problemer der opstår i kølvandet af unge, som hænger ud i
byen, er genereret af enkelte og ofte meget udsatte unge. Det kan se voldsomt ud, når der på diverse sociale medier bliver lagt billeder op af steder i Dragør, hvor det flyder med knuste flasker,
affald, afbrændte skraldespande, graffiti og smadret inventar. Det viser sig, når SSP får talt med de
unge, som har været til stede, at det er enkelte unge, som ødelægger det for den store gruppe af
unge. Desuden har der flere gange været tale om unge fra Kbh. og Tårnby/Kastrup, som har stået
bag denne hærgen. De unge vil gerne tale med SSP om, hvad der er foregået, fordi de fleste tager
afstand fra det, og mange blive ligefrem utrygge, når tingene tager fart. SSP’s tilgang er at tage
hånd om de konkrete unge, der står bag i samarbejde med politiet, SSP Tårnby/Kbh. og forældrene. Og samtidig prøver vi at gøre de unge i stand til selv at sige fra over for de få, der evt. begynder på noget.

Sociale regler/kontroller er meget effektive, og noget der virkelig gør en forskel - selv for de mest
udsatte unge. Derfor skal majoriteten af de unge rustes til at tage kraftigt afstand til de få, som laver ballade. Det er bl.a. dét, SSP taler med de unge om og forsøger at klæde dem på til.
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Efteråret
I oktober er der stadigvæk en høj aktivitet blandt unge, som hænger ud og fester på gaden. Så det
bliver fulgt tæt, og SSP forsøger at være tilstede særligt i weekenden, fredag og lørdag aften.
Efteråret er grundet anden bølge af covid-19 smitte plaget af mange aflyste arrangementer i SSP
regi. Det er bl.a. forældreforedrag og workshops, det er gået hårdt udover. SSP er ved at planlægge nye måder og tidspunkter, hvorpå disse aflyste arrangementer kan gennemføres. Nogle af
dem bliver udsat til senere på året, og andre bliver gennemført i mindre grupper og i større lokaler
med mulighed for mere afstand. Lige nu kigger mange instanser ind i en fremtid præget af usikkerhed på, hvordan vi løser opgaverne bedst muligt ift. at reducere smitterisiko, og det gælder naturligvis også SSP Dragør. SSP har også fået nye erfaringer med andre former at kommunikere digitalt
på, og det er nogle erfaringer, der bliver taget med i overvejelserne i den kommende tid.

Fokus i 2021
Fokus i 2021 bliver overvejende at indhente og justere på de mål, der blev sat for 2020.
Disse mål er:
•

Indsats imod Tobaksrygning

•

Fokus på de skrøbelige unge i samarbejde med skolerne og Klub Dragør

•

Arbejdet med data på SSP-området, (Ungeprofilundersøgelsen)

•

Øget fokus på unges digitale liv

•

Arbejdet med SSP-årshjulet i skolen.

Det har på mange måder været et usædvanligt år, men det har bestemt også givet nogle gavnlige
erfaringer og nye måde at samarbejde på i SSP Dragør.

SSP Konsulent, Dragør Kommune Peter Henriksen
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