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1 (Åben) Temadrøftelse om SSP-samarbejdet
 
Sags ID: EMN-2020-05988

Resumé
På baggrund af ønske fra de tre politiske udvalg, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget 
og Skoleudvalget, gennemføres der et temamøde om SSP-samarbejdet i Gentofte Kommune. På 
mødet bliver der blandt andet mulighed for en fælles drøftelse om SSP-samarbejdet i Gentofte 
Kommune.

Baggrund
Der har tidligere været rejst ønske i hvert af de tre politiske udvalg om at gennemføre en 
temadrøftelse om SSP. Det er på den baggrund besluttet at gennemføre en fælles faglig 
temadrøftelse med deltagelse af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget og 
Skoleudvalget. 

På den fælles SSP temadrøftelse vil der blive givet et fagligt oplæg ved leder af SSP, Pernille 
Ødegaard, hvor SSP-samarbejdet vil blive opridset og der vil blive givet eksempler på aktuelle 
indsatser i det samlede SSP-samarbejde i Gentofte Kommune. Derefter er der afsat tid til, at der 
kan gennemføres fælles drøftelser om SSP-samarbejdet.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget:

At gennemføre en fælles drøftelse af SSP-samarbejdet i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
.
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Gentofte Kommune

Hvad er afgørende for effektiv 
kriminalitetsforebyggelse? 

Side 2

Det kræver: 

• Viden om problemets omfang (Hvor 

mange?)

• Viden om problemets årsager 

(Kriminogene faktorer) 

• Identifikation af en målgruppe 

(Afgrænsning)

• En indsats som kan påvirke målgruppen 

(kriminologisk metode)

• En indsats som ikke har væsentlige 

‘negative’ bivirkninger (Effekter)
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• Vision for SSP samarbejdet 
i Gentofte Kommune

Vision: At forebygge og nedbringe ungdomskriminalitet

Formål:
- Aktivt bidrage til at nedbringe børn og unges risikoadfærd
- Påvirke årsagerne til at kriminalitet blandt børn og unge 

opstår

Mål: 
Fokus på risiko og beskyttende faktorer samt 
flertalsmisforståelser. 

Skabe øget trivsel blandt børn og unge

At skabe muligheder og betingelser for, at kriminelle og 
kriminalitetstruede unge kan overskride deres udsatte 
position, og deltage i fællesskaber på konstruktive måder
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Primære aktører i SSP 
samarbejdet 

• 12 kommunale skoler

• 5 private skoler

• 4 gymnasier

• Viceværter/varmemestre/servicemedarbejdere

• Nordsjællands Politi 

• Socialforvaltningerne +/- 18 år

• Kulturområdet/Unges Frie tid

• Forældre, børn, unge og det øvrige 

civilsamfund

• Forretningsdrivende

• Frivillige/Natteravnene/ mentorer m.fl. 
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SSP samarbejdet i tal.: 

• 2949 indtastede logbøger fra gadeteamet (2017-2020)

• 60 SSP kontaktpersoner i skoler og institutioner

• Vi når ud til ca. 1500 forældreårligt via forældremøder
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