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Formål 
 
Samarbejdet mellem Skole, Sociale myndigheder og Politiet i Faxe Kommune 
Skole, Sociale myndigheder og Politi (SSP) er centrale aktører i arbejdet med at 
forebygge kriminalitet blandt børn og unge. SSP samarbejdet har en 
netværksbaseret tilgang og danner lokale netværk i kommunen, hvor bl.a. 
lokalkendskab, børn og unges signaler og udviklingstendenser kan opfanges så 
tidligt, at der kan sættes ind, før problemer vokser sig store. 
 
SSP samarbejdet har samarbejdsflader til en lang række parter på børne- og 
ungeområdet samt det lokale erhvervsliv, organisationer, kriminalforsorgen, 
jobcenteret, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Rusmiddelcenteret med flere. 
SSP samarbejdet er dermed en vigtig brik i det forebyggende, tværsektorielle, 
sammenhængende og helhedsorienterede arbejde med børn og unge. 
 
SSP samarbejdet tager initiativ til projekter og specielle indsatser, der kan forhindre, 
at børn og unge udvikler en uhensigtsmæssig social og kriminel adfærd samt øge 
viden på området. 
 
I Faxe Kommune retter SSP samarbejdet sig mod de 6-25 årige, og tænker derved 
den traditionelle opdeling af SSP og SSP+ sammen, så indgangen er den samme.  
 
SSP er organiseret i Afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde 
i Center for Børn, Unge & Familier. Afdelingen udgøres af myndigheden på børn, 
unge og familieområdet i Børn & Ungeafdelingen og Familie og Ungeindsatsen, 
der varetager indsatser til børn, unge og familier . [tilføjet] 

Organisering 

Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune 
Styregruppen er SSP samarbejdets politiske organ. Styregruppen har det 
overordnede ansvar for området. Styregruppen har en politisk udpeget formand, 
en næstformand og et menigt styregruppemedlem. De politisk valgte medlemmer 
og medlemmer fra politiet har stemmeret. Administrative medlemmer har ikke 
stemmeret.  
 
SSP styregruppen ser således ud: 
 

 Formand (politisk udpeget) 
 Næstformand (politisk udpeget) 
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 1 medlem (politisk udpeget) 
 1-2 ledelsesrepræsentanter for Politiet 
 Centerchefen for Center for Børn, Unge & Familier; foreslås ændret til ”En 

chef fra Center for Børn, Unge & Familiers ledelse” 
 Ledelsesrepræsentant fra Familie- og Ungeindsatsen 
 SSP-konsulenterne 

 
SSP styregruppens arbejde struktureres på samme måde som kommunens stående 
udvalg, dvs. der afholdes formøde til styregruppemøderne, hvor følgende 
deltager: 
 

o styregruppens formand 
o centerchefen foreslås ændret til ”En chef fra Center for Børn, Unge & 

Familiers ledelse” 
o ledelsesrepræsentant fra Familie og Ungeindsatsen 
o stabsmedarbejder 

 
Der udarbejdes dagsorden til styregruppemøderne. Dagsorden udarbejdes af en 
stabsmedarbejder på formøderne. 
Der udarbejdes en beslutningsprotokol, der underskrives af de faste 
styregruppemedlemmer. Ved virtuelle møder godkendes protokollen ved at 
referatet sendes ud på mail til alle stemmeberettigede medlemmer i styregruppen, 
som herefter kvitterer med et ”godkendt” i en mail. 
SSP styregruppens dagsorden og beslutningsprotokol er offentligt tilgængelig på 
kommunens hjemmeside.  
 
Styregruppen er det forum, hvor retningen for Faxe Kommunes SSP fastsættes 
gennem strategiske overvejelser og beslutninger. Styregruppen udstikker 
rammerne for SSP samarbejdet i Faxe Kommune og træffer beslutning om 
generelle indsatsområder.  
 
Styregruppens funktionsperiode følger Byrådets valgperiode og mødes 4 gange 
årligt. Formanden kan indkalde til ekstra møder efter behov. Mødeplan fastlægges 
for et år af gangen. 
 
SSP styregruppen har mulighed for at invitere til arrangementer i SSP regi.  
 
SSP styregruppen udøver sin virksomhed inden for den til enhver tid af Byrådet 
afsatte økonomiske ramme. 
 
Der er udarbejdet forretningsorden for SSP styregruppen. 
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Kreds- og lokalråd 
SSP styregruppen skal ses i sammenhæng med kreds- og lokalråd. I landets 12 
politikredse er der et kredsråd, og i alle kommunerne er der lokalråd. Kreds- og 
lokalråd har det overordnede ansvar for det lokale kriminalitetsforebyggende 
samarbejde. 
 
Kredsrådet består af politidirektøren og samtlige borgmestre i politikredsen. 
Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets 
virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedr. 
kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. 
 
Lokalrådet består af repræsentanter fra det lokale politi, kommunen, herunder 
SSP-samarbejdet og det øvrige lokalsamfund, fx foreninger. Lokalrådet skal skabe 
sammenhæng mellem kredsrådet på den ene side og SSP-samarbejdet, klubber, 
foreninger og lignende på den anden side.  

Samarbejde og lokal tilrettelæggelse 

Det lokale netværksbaserede SSP samarbejde 
Det lokale SSP samarbejde er organiseret omkring den enkelte afdelingsskole i den 
til enhver tid gældende skolestruktur samt opholdssteder og heldagsskoler i Faxe 
Kommune. 
Tovholderfunktionen for det lokale SSP samarbejde varetages af en konsulent fra 
SSP teamet. Afdelingsskolerne i distriktet deltager i SSP samarbejdet gennem 
problemløsende og især forebyggende virksomhed.  
 
Det lokale SSP samarbejde knyttes til det tværfaglige samarbejde, der foregår i 
skoledistrikterne, og lokale netværk så som foreninger, opholdssteder og 
heldagsskoler tænkes ind i samarbejdet. 
 
SSP i Faxe Kommune har også samarbejde ud over kommunegrænsen, 
eksempelvis med uddannelsesinstitutioner og i den opsøgende indsats. 
 
Der er i Faxe Kommune en SSP-lærerordning på alle afdelingsskolerne. Formålet er 
blandt andet at sikre, at den forebyggende undervisning varetages af lærere, der 
har et fælles afsæt for at løfte denne opgave. Dette sikres ved løbende 
opkvalificering og kursusvirksomhed. 
 
Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem SSP og skolerne. 
 

Formålet med det lokale SSP samarbejde er: 
 



5 

 At drøfte og sikre løsninger af de SSP opgaver som er knyttet til 
afdelingsskoler, heldagsskoler og opholdssteder 
 

 At sikre det tværfaglige samarbejde i opgavevaretagelsen, heriblandt 
samarbejdet med Socialcentret og politiet 

 
 At drøfte og tage initiativ til lokale kriminalitetsforebyggende indsatser efter 

behov 
 

SSP konsulenterne kan indkalde relevante samarbejdsparter ud fra en 
netværksbaseret tilgang inden for hele den aldersgruppe, som SSP samarbejdet 
retter sig mod.  
 
Aktørerne i det lokale SSP samarbejde kan mødes efter behov. 
 
Det lokale SSP samarbejde fungerer i et netværk med sportsforeninger, andre 
frivillige organisationer, efterskoler, repræsentanter fra erhvervslivet, private 
projekter, lokale borgere, forældre, andre offentligt ansatte samt de offentlige og 
selvejende institutioner der ikke er repræsenteret i grupperne.  
Det lokale SSP samarbejde følger udviklingen i de enkelte lokalområder. 
 

Opgavebeskrivelse for SSP teamets konsulenter 
I Faxe Kommune er der ansat tre SSP konsulenter.  

SSP konsulenterne arbejder ud fra forebyggelsestrekantens tre niveauer; det 
opbyggende niveau, det forebyggende niveau og det kriminalitetsforebyggende 
niveau. 

SSP konsulenterne arbejder både individ- og gruppeorienteret. 

De tre SSP konsulenter har fordelt opgaverne således, at to konsulenter arbejder 
med det almene område som folkeskoler, friskoler og privatskoler, og en konsulent 
arbejder med det specialiserede område såsom specialundervisningen, 
heldagsskoler og opholdssteder. 

Alle tre konsulenter har opgaver i forhold til Ungdomsuddannelserne og opgaver i 
forhold til det opsøgende arbejde. 

 

Uddybning af opgaver: 



6 

 At være deltagende i samarbejdet omkring den gennerelle forebyggelse 

på skoler/ SFO´er, ungdomsklubber, institutioner og andre steder hvor børn 

og unge færdes. 

 At opdatere SSP-guiden (sspguidefaxe.dk), således at nyeste viden omkring 

den forebyggende undervisning er til rådighed for fagpersonale, elever og 

forældre. 

 At deltage som underviser og oplægsholder til de elev og 

forældrearrangementerne, der ligger som tilbud på SSP-guiden samt efter 

forespørgsel. 

 At have træffetid på skoler, heldagsskoler og ungdomsuddannelser efter 

aftale med den enkelte institution. 

 At yde rådgivning og vejledning til børn, unge og deres forældre. 

 At udvikle og opkvalificere SSP-lærerne til den forebyggende undervisning i 

form af kurser og temadage.  

 At arrangere og være tovholder på et fælles sidste skoledagsarrangement 

for afgangselever på folkeskoler, friskoler og privatskoler i Faxe Kommune. 

 At arrangere temaeftermiddage for samarbejdspartenere. 

 At være til rådighed for foreninger eller andre som har brug for råd og 

vejledning i kriminalitetsforebyggende initiativer samt deltage i og være 

medarrangør på kriminalitetsforebyggende projekter. 

 At tilbyde konsulentbistand til samarbejdspartnere i forhold til grupperinger 

eller enkelte unge, hvor der er bekymring for kriminalitet. 

 At samarbejde med KUI (Den Kommunale Ungeindsats) afdeling UngeVejen 

i forhold til fx at dele viden om tendenser, grupperinger og konflikter blandt 

unge. 

 At have tovholderfunktion for det lokale SSP samarbejde, der udspringer fra 

skoler, heldagsskoler og opholdssteder. 

 At deltage i politiets SSP-liste møder sammen med sagsbehandlere fra 

Socialcentrets børn- og ungeafdeling. 
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 At afholde bekymringssamtaler med børn/unge og deres forældre i 

samarbejde med politiet. 

 At deltage i afhøringer og retsmøder i samarbejde med sagsbehandlere fra 

Socialcentrets børn- og ungeafdeling. 

 At deltage i UNG rus i samarbejde med Rusmiddelcenteret. 

 At lave opsøgende arbejde ud fra de fokusområder som 

samarbejdspartnere og borgere gør opmærksom på. 

 At deltage i en opsøgende funktion ved kommunale arrangementer og ved 

større begivenheder som Haslev Festdage og Beach party i Faxe Ladeplads. 

 At lave opsøgende arbejde på tværs af kommunegrænser; eksempelvis 

Køge festuge og Næstved byfest. 

 

 

 
 

 


