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SSP SAMARBJEDET 
SSP samarbejdet er det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Skoler, 
Sociale myndigheder og Politiet omkring børn og unge i alderen 6—24 år. 

Formålet med samarbejdet er at forebygge og reducere kriminalitet og utryghed hos 
børn, unge og deres familier i Lemvig Kommune.  

SSP Lemvig har daglig base på Lemvig Ungdomsgård, hvorfor vi har et stort og bredt 
kendskab til målgruppe, deres risikofaktorer og har herfra gode muligheder for at 
arbejde tæt samarbejde med skolerne, det sociale område, politiet og forskellige 
relevante aktører, der arbejder med børn og unge.  

SSP arbejder i sin grundform altid forebyggende, hvorfor vi i SSP Lemvig har fokus mod at 
skabe rammerne for:  

• Opbyggende og forebyggende initiativer samt mere konkrete kriminalpræventive 
indsatser for børn og unge. 

• Helhedsorienterede indsatser.  

• At arbejde tværsektorielt og tværfagligt for at hindre at kriminalitet opstår og udvikler 
sig. 

______________________________________________________________________________________ 

TIL FORÆLDRE 
Børn og unge kommer ud for mange fristelser og udfordringer i livet, og det kan 
være svært at navigere rundt og træffe de rigtige valg. Derfor kan de komme til at 
tackle risiko på uhensigtsmæssige måder for dem selv eller for omgivelserne. Dette 
giver nogle gange kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd ind i billede,  kan det 
have store konsekvenser for alle involverede langt ind i ungdomslivet. 

Først og fremmest er det forældrenes ansvar at opdrage og drage omsorg for deres 
egne børn og unge. Men vi har alle en opgave i, at børn og unge bliver robuste 
overfor risikoadfærd og får et godt liv. Det vil vi i SSP gerne bidrage til. Derfor er du 
som forældre, samarbejdspartnere eller borger altid velkommen til kontakte SSP, 
hvis du er bekymret for egne eller andre børn og unge.  

Det kan f.eks. være: 

• Bekymrende adfærd i ungegrupperinger, mobning, tyveri eller hærværk. 

• Hvis et barn under 15 er begyndt at drikke sig fuld eller du har et stort 
forbrug af alkohol, som giver udsalg i problemer. 

• Brug af euforiserende  stoffer, såsom  hash eller andre ulovlige rusmidler—
eller hvis den unge færdiges i netværk med misbrug.  
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• Begyndende kriminalitet. 

• Afvigende adfærd som f.eks. ekstremistiske holdninger, voldelig adfærd eller 
social isolation.  

Vi vil være barnets eller den unges talerør og guider barnet/den unge, hvis de er 
havnet i uhensigtsmæssige problemer, som kan skabe kriminelle situationer. Hvis 
barnets eller den unge  har lavet første gangs kriminalitet, så vil vi forsøge at 
medvirke til at den unge får bedre muligheder for ikke at gentage kriminalitet. 

Vi handler hurtigt på konkrete henvendelser og episoder, agerer som synlige, 
opsøgende og tillidsfulde voksne ligesom vi rådgivere og vejleder børn, unge og deres 
forældre.  

Med baggrund i dette formål tilbyder  vi også oplæg og temadage for skoleklasser 
omkring forskellige emner omkring digitale medier, rusmidler, fyrværkeri  og 
hærværk - vi tilpasser os tidens tendenser i ungdomsmiljøet. Vi deltager og afholder 
også gerne forældrearrangementer eller deltager i disse.   

_____________________________________________________________________ 

TIL BØRN OG UNGE 

Hvis du som ung, har behov for at tale  med en SSP-konsulent, er du meget 

velkommen til at henvende dig -  også hvis du gerne vil være anonym:  

 

Det kan f.eks. være: 

• Har problemstillinger som kan være svært at dele med nogen, der er tæt på. 

• Hvis du har begået kriminalitet og har brug for en at tale med 

• Bevæger dig i netværk med euforisende stoffer—og ønsker hjælp.  

• Du har brug for råd og vejledning ift. adfærd på digital medier. 

• Du har et overbrug af alkohol eller stoffer. 

 

Intet er for stort eller små - du skal bare vide, at hvis der er forhold, som vi må gå 

videre med til andre, bliver du oplyst herom.  

 

Du kan også søge hjælp, hvis din mor eller far har et overbrug af alkohol. I Lemvig 

Kommune findes der ’nøglepersoner’ - de kan fortælle dig, hvad du kan gøre for dig 

selv og din mor og far. 

Du kan kontakte  SSP konsulenterne  

Marianne Dræby, 29 21 71 82  

Kim Møller, 22 27 59 01  

SSP-kontaktlærer Mette Andersen, 96 96 13 67. 
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HENVENDELSE  
Hvis du er bekymret for dig eget barn/unge eller andres børn/unge, er du altid velkommen til 
at henvende dig—også anonymt—til SSP.  

SSP-konsulenter: Kim Møller 22 27 59 01, John Holm, 20 12 34 11 eller Marianne Dræby, 
29217182. Er du mere tryg ved at henvende dig til en du kender, så kan du også henvende 
dig til en SSP-samarbejdspartner.  

Skoledistrikt: SSP-kontaktlærer Politi - 96141448 

Lemtorp 
Mette Andersen, 9663 1367 
mette.andersen@lemvig.dk 

Peter Roed Lassen 
prl003@politi.dk 

Christinelyst Claus Jensen,  

Nr. Nissum 
Jens Kjær, 20286299 
jens.kjaer15@skolekom.dk 

Tangsø 
Cherie Welle Schmidt. 21816823 
cheriewelle@gmail.com 

Harboøre 
Jørgen Lyng,  23468964 
Joergen.lyng@skolekom.dk 

Thyborøn   

Produktionsskolen  

Lemvig 
Ungdomsskole 

John Korsholm, 9663 1368 
ung@lemvig.dk 

Sundhedspl. 
Heidi Borg Agger, 96631299 
heidi.borg.agger@lemvig.dk 

Misbrugskons. 
Inge Marie Winther, 61895427 
inge.marie.winther@lemvig.dk 

UU-Vejledning Ole Margon Madsen, 
2331 1033, omm@uuniv.dk 

Socialrådgiver Marianne Ebsen, 96631200 
marianne.ebsen@lemvig.dk 
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