SSP
Aabenraa Kommune
Kriminalpræventiv handleplan for Aabenraa kommune
2019-2020
Den Kriminalpræventiv handleplan for Aabenraa kommune 2019-2020 skal konkret vejlede og
bibringe alle samarbejdspartnere en forståelse for den fælles indsats. Nedenstående indsatser
er rammer og værktøjer i det kriminalpræventive arbejde.
Den Kriminalpræventiv handleplan for Aabenraa kommune 2019-2020 er udarbejdet af SSPstyregruppen og godkendt af Lokalrådet den 26. juni 2019
Opbygning
Indsats
Skoletrivsel

Beskrivelse
Skoletrivsel er en forudsætning for at børn og unge
trives i et godt læringsmiljø og føler sig velkommen.
Skolerne arbejder aktivt for en god trivsel indenfor
eget ansvarsområde.

Ansvarlig
Børn & Skole

Ungdomsskoleklubber

Ungdomsklubberne under Aabenraa Ungdomsskole er
et tilbud til unge i fritiden. Klubberne medvirker til en
meningsfyldt fritid for ungdommen. Der er etableret
klubber i Felsted, Løjt, Bov, Tinglev, Rødekro,
Aabenraa og Høje Kolstrup.

Børn & Skole

Ungdomsskolens
fritidstilbud

Aabenraa ungdomsskoles fritidstilbud bidrager med
sine tilbud til en aktiv fritid, fordelt bredt i
kommunens byer.

Børn & Skole

Forebyggelse
Indsats
Bekymringssamtaler

Beskrivelse
Bekymringssamtaler anvendes i bred forstand på
alle skolerne i kommunen.
Skolebekymringssamtalerne er et almindeligt
anvendt redskab til at forebygge yderlig udvikling
af risikoadfærd.

Ansvarlig
Skolerne

Alternative skoletilbud

Kommunen rummer et antal alternative
skoletilbud, som der kan visiteres til.
A klasser, Slusen, Akutklasse,
Specialklasserækker/ centerklasserækker og
Fjordskolen.

Børn & Skole

Økonomisk støtte

Børn og Familie kan i nogle tilfælde bevillige
økonomisk støtte til efterskole, fritidstilbud m.m.
jf. Serviceloven hvis barnet/den unge er i
målgruppen herfor.

Børn & Skole

Tryghedsvandringer

Politiet tilbyder i samarbejde med SSP at udføre
Tryghedsvandringer i udvalgte områder i
kommunen. Tryghedsvandringer skal sikre, at
områder er trygge og ikke inviterer til
risikoadfærd.

Politiet & SSP

Restaurationsplan U/18

En aktiv restaurationsplan sikrer, at unge under 18
år ikke kan gå i byen i vores kommune.
Lejlighedsbevillinger kan lokalt forekomme.

Aabenraa
kommune
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PPR tilbud

PPR har et gratis anonymt tilbud til unge under 26
år i Aabenraa Kommune, hvor man kan få
psykologhjælp. Det er muligt, at få op til 5
rådgivende psykologsamtaler hvis den unge: Har
afsluttet folkeskolen, har adresse i Aabenraa, har
psykiske problemer der påvirker dennes hverdag,
ikke har mulighed for psykologhjælp andre steder,
f.eks. via øvrige kommunale tilbud, uddannelsesinstitution/arbejdsplads eller henvisning fra egen
læge.
Under PPR tilbuddene findes også Pædagogisk
Skolefraværs Konsulenter, som arbejder med
fravær i skoleregi.

Børn & Skole

Tidlig Forebyggelse

Enheden Tidlig Forebyggelse, understøtter Børn &
Families samlede tilbudsvifte om støtte og hjælp til
familier, børn og unge og kan igangsætte
initiativer og korte målrettede forløb jf. SEL §11 .
Borgere kan selv henvende sig direkte til Tidlig
Forebyggelse

Børn & Skole

Cyberhus chatforum

Fra medio 2019 vil Aabenraa kommune indgå i
Cyberhus chatforum som medlemskommune.
Cyberhus er et online rådgivningstilbud, hvor
udvalgte kommunale medarbejdere sidder klar til
at chatte med unge som måtte have behov herfor.
Chatforum har forskellige åbningstider, hvor de
unge kan logge sig på og få rådgivning.

Børn & Skole

Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder
unge i uddannelsesspørgsmål, og kan igangsætte
særlige initiativer målrettet unge og uddannelse,
herunder Virksomhedspraktik for 15-17 årige.

Børn & Skole

Opsøgende
gadeplansarbejde

Kommunens opsøgende medarbejdere –
Streetworkerne – arbejder opsøgende blandt unge
i forhold til mistrivsel og risikoadfærd.
Streetworkerne arbejdet tæt sammen med Børn &
Familie, SSP og forældrene til de unge.
Streetworkerne deltager i politiets afhøringer af
unge U/18 som den kommunale bisidder.

Ungaabenraa

AKT/trivselsforebyggende
tiltag i skoleregi

Skolerne bidrager til trivslen for børn og unge ved
at have AKT eller andre trivselsforebyggende
tiltag, som kan iværksættes med kort varsel.

Børn & Skole

Projekt: Tidlig
forebyggende indsats i
skolen

Projektets formål er at motivere og støtte udsatte
børn og unge, så flere fastholdes i deres
skolegang. 1. projekt-år er der 5 projektskoler.
Fremadrettet inddrages alle kommunens skoler.
Adgangen til projektet sker via opsporingsteams
og en nedsat taskforce.

Børn & Skole

Støtte-kontaktperson

Støtte kontaktperson er et visiteret tilbud jævnfør
SL til børn og unge, som har brug for særlig støtte
eksempelvis i fritiden.

Børn & Skole

§ 50 undersøgelse

Børn og Familie udfærdiger §50 børnefaglig
undersøgelse ved mistanke om mistrivsel blandt

Børn & Skole
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børn og unge. En bred vifte af konkrete tiltag kan
iværksættes jævnfør SL.
Lokalråd/Lokalråd+

Kredsrådsbeslutninger, Lokalrådsbeslutninger og
Lokalråd+ møder følges nøje.
Herunder følges Lokalrådets vedtagne handleplan.
Handleplanens indhold omsættes til konkrete tiltag
i et samarbejde mellem Politiet, Børn & Familie og
SSP. (SSP samarbejdet)

Politiet, Børn
& Skole
SSPstyregruppen

SSP samarbejdet

SSP holder nøje øje med udviklingen af
kriminalitet og den generelle risikoadfærd i
kommunen.
SSP har en række mødefora, hvor udviklingen
diskuteres. SSP koordinerer det
kriminalpræventive arbejde for hele kommunen.
SSP er organiseret jævnfør samarbejdsplan
mellem Kommune og Politi.
SSP arbejder på at etablere et tættere formelt
SSP+ samarbejde indenfor 2019/2020

SSP
styregruppen

SSP hjemmeside

SSP har en hjemmeside, som bredt skal formidle
viden på forebyggelsesområdet. Siden henvender
sig til både professionelle, forældre og unge.

SSP
Aabenraa

SSP tilbud til klasser og
forældremøder

SSP har en række konkrete tilbud om
forebyggende klassebesøg og tilbud om besøg til
forældrearrangementer.

SSP Aabenraa

Kriminalpræventiv
læseplan for folkeskoler

SSP har i samarbejde med skolerne udviklet en
Kriminalpræventiv læseplan. Læseplanen forholder
sig til konkrete emner indenfor de tre skoletrin,
som skolerne skal tage op.

SSP Aabenraa

Headspace

Headspace er et privat, delvist kommunalt
finansieret, tilbud om rådgivning til unge.

Headspace

Tværfagligt team

På skolerne kan der afholdes tværfaglige team
møder om en konkret ung.

Skolerne

Samarbejde med
Natteravnene

SSP samarbejder med Natteravnene omkring et
trygt natteliv og hermed Hotspot områder. SSP og
Natteravnene orienterer hinanden om hvilke
Hotspots, der vurderes at have brug for ekstra
opmærksomhed.

SSP Aabenraa

Social søg

IT-værktøj hvor politiet efter en konkret
bekymring, kan indhente oplysninger om
forældres tidligere forhold hos politiet. Disse
oplysninger kan give anledning til en underretning
på barnet eller den unge.

Politiet

Tilstedeværelse på Blå
Oase.

Forebyggende samtaler med borgere der er
udsættelsestruede.
Råd og vejledning til borgere indenfor ansøgning
om bolig, søge forsørgelse mm.

Visitation og
Rehabilitering

Væresteder inden for
Social Psykiatri.

Ikke visiteret tilbud til borgere med lettere
psykiske funktionsnedsættelser.
Der ydes råd og vejledning, støttende samtaler,

Social
Psykiatri
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Nada, støtte til struktur, støtte til økonomisk
overblik mm.
§ 99 medarbejder

Ikke visiteret tilbud. Ydes støtte og vejledning til
udsatte og udsættelsestruede borgere.

Social
Psykiatri

Samarbejde med
jobcenter i forhold til
”den gode løsladelse”

Samarbejde efter løsladelse. Få sat fokus på om
og hvilken støtte der kan ydes i forhold til borgere
der skal løslades.

Visitation og
Rehabilitering
Jobcenter

Oprettelse af ”min
indgang”

Projekt med opstart ultimo 2019 med central
placering i Aabenraa, hvor borgere kan få råd og
vejledning, træning, rehabilitering inden for SEL §
83a og 82.

Visitation og
Rehabilitering

Samarbejde med bopladsen St. Jyndevad

Aftale om ophold på vandrehjem, for borgere der
bliver boligløse. Der vil ydes en hurtig indsats i
forhold til, at hjælpe borger i eget hjem.

Visitation og
Rehabilitering

Kriminalitetsforebyggelse
Indsats
Beskrivelse
Hus til Ung
Enheden Hus til Ung, under Rønshoved
Skolehjem er et visiteret tilbud om støtte til
unge, jævnfør SL
Herunder misbrugsrådgivning for unge under
18 år.

Ansvarlig
Børn & Skole

IKI samarbejde

Den Individorienterede Kriminalpræventive
Indsats, med politiet som tovholder, vil i
bekymrende tilfælde kunne afholde møde om
en konkret borger og indstille til konkrete
handlinger.

Politiet

Bekymringssamtaler

Bekymringssamtaler anvendes af politiet i
det kriminalpræventive arbejde overfor unge
som udviser bekymrende adfærd og
risikoadfærd. Politiet indkalder den unge,
forældrene og den for området ansvarlige
Streetworker til mødet. Efter konkret
vurdering kan ad Hoc personer/institutioner
også inviteres.

Politiet

Samråd for Unge
Lovovertrædere

Efter anmodning fra anklagemyndigheden,
vurderer og indstiller Samråd for Unge
Lovovertrædere, hvilken sanktion den unge
kan indstilles til.

Børn & Skole

Radikaliseringsområdet
Infohus Aabenraa

Aabenraa kommune har udfærdiget en
handleplan for radikaliseringsområdet.
Handleplanen administreres af SSP Aabenraa
og godkendes af Lokalrådet.

SSP Aabenraa og
Lokalrådet

Ungdomskriminalitetsnævn (UKN)

Unge under 15 år henvises til UKN fra
politiet.
Unge over 15 år kan henvises til UKN når de
modtager en betinget eller ubetinget straf fra
Retten.

Politiet i samarbejde
med Børn & Skole
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UKN kan træffe afgørelse om alle
foranstaltninger jf. Serviceloven.
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