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SSP samarbejdet 
 

 

 

 

SSP - samarbejdet: 

SSP er et tværfagligt samarbejde mellem skole, de sociale myndigheder og 

politiet. Formålet er at forebygge kriminalitet hos børn og unge i Solrød 

kommune. Kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd er et 

symptom på mistrivsel. Derfor vægtes tidlig forebyggelse, med det sigte, at 

bidrage til god trivsel for alle børn og unge i kommunen. Et stærkt tværfagligt 

samarbejde kræver kontinuerligt engagement fra alle aktører samt vilje til at 

skabe fælles ejerskab for opgaven. Den juridiske ramme for samarbejdet tager 

sig afsæt i Retsplejeloven §115 og Serviceloven §49a. Læs mere på 

www.ssp.solrod.dk 

      

SSP - lokalgruppe: 

Lokalgruppernes opgave er at håndtere lokale  

udfordringer og problemstillinger, bekymrende adfærd  

og risikoadfærd, som kan forbindes med  

kriminalitet og misbrug blandt børn og unge. 

I Solrød kommune har vi tre fungerende SSP lokalgrupper. 

1: Havdrup Skole 

2: Uglegårdskolen/ Sydkystens Privatskole/ Jersie Privatskole 

3: Munkekærskolen/ Køge Bugt Privatskole 

SSP - teams 

1 ledelsesrepræsentant 

1 – 2 SSP vejledere 

1 lokalbetjent 

1 SFO repræsentant 

 

 

 

Kerneopgaven 

At gennemføre og koordinere lokal 

kriminalpræventiv forebyggelse og 

handleberedskab 
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Lokalgrupper afholder minimum seks møder årligt af 1 - 1½ times varighed. 

Derudover kan der indkaldes til møder ad hoc, hvis SSP gruppen finder det 

nødvendigt. SSP-konsulenterne varetager mødeleder- og tovholderfunktionen i 

lokalgruppearbejdet og indkalder til møderne. 

SSP - lokalgruppen udfærdiger, ved første møde i kommende skoleår, et 

årshjul som skal indeholde: a) mødekalender for årets faste møder, b) 

forebyggende undervisningsforløb og indsatser, c) særligt fokus for kommende 

skoleår.    

 

SSP - team: 

Et SSP - team består af mindst en ledelsesrepræsentant, en SSP vejleder, en 

SFO repræsentant og 1 lokal forebyggelsesbetjent. Ad hoc kan inviteres andre 

tværfaglige samarbejdsparter, f. eks. socialrådgivere og skolepsykologer. 

SSP - teamet har mulighed for at søge økonomisk tilskud til lokale 

kriminalitetsforebyggende indsatser. SSP – sekretariatet vurderer ansøgninger 

løbende. Der kan søges hele året. Ansøgningen sendes på mail til 

ssp@solrod.dk og skal indeholde følgende: Titel på arrangement, formål og 

præventiv sigte, målgruppe og et budget.  

 

SSP - vejleder: 

En SSP - vejleder er skolens ressource- og kontaktperson, i forhold til det 

lokale SSP – arbejde, til medarbejdere på skolen og til SSP - konsulenterne. 

SSP - vejlederen skal udbrede kendskab til SSP undervisningstilbud generelt 

og skal i samarbejde med SSP - konsulenterne, vejlede kolleger om generel 

kriminalitetsforebyggelse, risikoadfærd og tendenser blandt børn og unge.   

SSP- vejlederen skal have et særligt fokus på børn og unge der mistrives og 

arbejde for en tidlige forebyggende trivselsindsats på skolen. Herunder 

medvirke til, at disse elever oplever, at blive inkluderet i skole og i fritidslivet. 

SSP – vejlederen deltager i to årlige vejledernetværksmøder, af 1 ½ - 2 times 

varighed, samt en årlig forebyggelsesseminar med en overnatning. SSP - 

konsulenterne varetager mødeleder- og tovholderfunktionen og indkalder til 

møderne. 

SSP- vejlederen kan indgå i tværfaglige møder og netværk i relevante sager. 
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SSP – vejledernetværket: 

Der afvikles to årlige SSP – vejledermøder for alle vejledere i kommunen. 

Formålet med netværksmøderne er, at styrke det tværfaglige samarbejde 

mellem skolerne og at opkvalificere vejledernes kompetencer med relevante 

temaer og emner indenfor det kriminalpræventive felt. SSP – konsulenterne 

faciliterer møderne og indkalder. Første møde afvikles i efteråret og andet 

møde i foråret.  

Forebyggelsesseminar: 

Hvert år inviteres SSP lokalgrupper og andre relevante samarbejdsparter til en 

forebyggelsesseminar med en overnatning, som arrangeres af SSP 

sekretariatet. Formålet med seminaret er at styrke det tværfaglige SSP 

samarbejde i kommunen og at bidrage med relevant viden indenfor 

forebyggelse generelt. Dato og endelig tidspunkt vil blive udmeldt i god tid. 

SSP sekretariatet: 

SSP - sekretariatet er forankret i UngSolrød. Sekretariatet består af 

ungdomsskoleleder, Lene Reffstrup, SSP konsulenterne, Kasper Vest Nielsen 

og Bo Juul Andersen samt sekretær, Mahije Bakii. Læs mere på 

www.ungsolrod.dk eller på ssp.solrod.dk  

 

 

 

 

”den rigtige indsats  

kræver et lokalt kendskab” 
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