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 2 INDHOLD

”Hvordan kan vi fra SSP 
være med til at vores børn 
og unge trives, er trygge, 
og at de har det godt med 

hinanden?”



3 HVEM ER VI

SSP Lemvig
I Lemvig Kommune arbejder vi for at give vores børn og 
unge de bedste rammer for tryghed og trivsel  De rammer 
er SSP-samarbejdet en vigtig del af  I denne brochure kan 
du læse mere om, hvad SSP er, hvordan samarbejdet fun-
gerer og hvilke tilbud, der er til skoler, klubber, forældre 
m fl  

I Lemvig Kommune er ungdomskriminaliteten lav  Det skal 
den blive ved med at være! Derfor lægger vi i SSP stor vægt 
på at tage problemerne i opløbet – allerhelst inden de op-
står  Vi bygger vores arbejde på en forebyggelseskultur, 
hvor vi vægter børn og unges perspektiver højt  Derudover 
arbejder vi for at bringe alle de aktører, der er omkring bør-
nene og de unge i spil i et systematisk og helhedsoriente-
ret samarbejde 

SSP-samarbejdet er til alle borgere i Lemvig Kommune, så 
tag endelig kontakt, hvis du/I har brug for råd og vejled-
ning, hvis du er bekymret for en ung, eller gerne vil booke 
et forældrearrangement om relevante emner, som ikke er 
beskrevet i denne brochure

SSP-koordinator René Jeppesen 
rene jeppesen@lemvig dk, tlf  9663 1881

SSP-konsulent Kim Møller 
kim moller@lemvig dk, tlf  2227 5901

SSP-konsulent Marianne Dræby 
marianne draeby@lemvig dk, tlf  2921 7182

SSP-konsulent John Holm 
stausholm holm@gmail com, tlf  2012 3411

Husk:
Se SSPs tilbud til skolerne 

bagerst i folderen 
– book i god tid!

SSP har fået nye tilbud 
om digital dannelse

Nyt 
uddannelsesnetværk 

for fagprofessionelle

”Vi bygger vores arbejde 
på en forebyggelseskultur, 

hvor vi vægter børn og 
unges perspektiver højt”



4 VÆRD AT VIDE

Hvad er SSP?
SSP er en forkortelse for skole, sociale myndigheder og politi  

Kodeordet for SSP er samarbejde   Samarbejde om at:

• Sikre de bedst mulige livsvilkår for børn og unge uden  
 kriminalitet, misbrug og mistrivsel 

• Afdække og bearbejde årsagerne til, at børn og unge  
 begår kriminalitet  

• Opbygge netværk, der har en kriminalpræventiv 
 indvirkning på børn og unges hverdag  

SSP-arbejdet har altid først og fremmest et forebyggende 
sigte: hvordan kan vi fra SSP være med til at vores børn og 
unge trives, er trygge, og at de har det godt med hinanden  
Jo større grad af trivsel, jo mindre er risikoen for, at børn og 
unge tiltrækkes af adfærd og miljøer, der kan lede til mis-
brug og kriminalitet  

Værd at vide

Bekymrings- 
samtaler, indsatser 
mod førstegangs- 

kriminalitet og forebyggelse 
af tilbagefald til kriminalitet 

Forebygge risikoadfærd blandt 
individer og grupper, indsatser målrettet 

utryghedsskabende ungegrupper og  
indsatser ifht  til at mindske misbrug 

Sikre trivsel, 
opbygge gode og trygge vilkår for alle i samfundet og 

vidensopbygning af fagprofessionelle 

KRIMINALITETSFOREBYGGENDE NIVEAU

FOREBYGGENDE NIVEAU

OPBYGGENDE NIVEAU
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Målgrupper
Der er to målgrupper i SSP-arbejdet 

Den første målgruppe er børn og unge  Der er specifikt 
fokus på børn og unge i alderen 10 – 18 år, hvor der er ri-
siko for kriminalitet, enten hvor der alene er tale om tidli-
ge bekymringer, eller hvor den unge allerede har begået 
kriminalitet  I denne målgruppe indgår også forældre eller 
andre, der har en tæt relation til barnet/den unge 

Der er mulighed for, at SSP-indsatsen kan forsætte indtil 
den unge fylder 25 år eller forlader en ungdomsuddannel-
se  Det kalder vi SSP+ 

Den anden målgruppe er fagprofessionelle, som til dagligt 
har med børn og unge at gøre  SSP arbejder med at under-
støtte det generelle, det specifikke og det individorientere-
de arbejde, som de fagprofessionelle udfører i det daglige 
arbejde med børn og unge  

Værd at vide



6 INDSATSER

SSP Lemvig har i årene 2021-23 tre indsatsområder: 

• At fastholde at børn og  
 unge er kriminalitetsfri

• At styrke børn og unges 
 bevidsthed om deres 
 digitale liv

• At unge viser hensigts- 
 mæssig adfærd i unge- 
 grupperinger i det 
 offentlige rum
Fælles for SSP-arbejdets tre niveauer er, at aktørerne om-
kring børnene og de unge samarbejder for at skabe mest 
mulig sammenhæng i indsatserne 

Indsatser
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Den generelle indsats skal skabe 
trivsel og opbygge robusthed 
samt trygge vilkår for alle børn 
og unge  
Der er fokus på kriminalpræven-
tiv orientering med foredrag, 
undervisning, informationsmate-
riale og brede aktiviteter  

Primære aktører:
Skoler, klubber, frivillige for-
eninger, politiet, sundhedsplejen, 
Ungdomsskolen, ungdomsud-
dannelserne 

SSP Lemvig har i nogen grad en 
understøttende funktion i forhold 
til den generelle trivselsindsats 
for børn og unge 

Målgruppen er børn og unge i 
Lemvig Kommune i aldersgrup-
pen 10-18 år som stort set aldrig 
kommer i forbindelse med risi-
koadfærd som kriminalitet 

Indsatserne kan f.eks. være: 
• Forebyggende indsatser i 
 skoler og klubber
• Fælles initiativer og aktiviteter
• Oplysning og undervisning
• Samarbejde med frivillige 
 foreninger  

Der sættes fokus på indsatser, der 
forebygger problem- og risikoad-
færd blandt børn og unge og/
eller grupper, som vurderes i fare 
for at begå kriminalitet  
Indsatserne er centret omkring 
børn og unge i gråzonen med 
fokus på at skabe bedre sociale 
netværk og hensigtsmæssige 
aktiviteter 

Primære aktører:
Skoler, klubber, politiet, Ung-
domsskolen, ungdomsuddannel-
serne, Bo i Lemvig, UU Lemvig 

SSP Lemvig har enten en koordi-
nerende rolle eller direkte udfø-
rende indsats alene eller i samar-
bejde med andre aktører 

Målgruppen er unge, som er 
grænsesøgende og eksperimen-
terende inden for kriminalitet 
og dermed har øget risiko for at 
udvikle en uhensigtsmæssig ad-
færd 
Gruppen kan være kendt i lokal-
miljøet, og ikke nødvendigvis 
kendt hos myndighederne 

Indsatserne kan f.eks. være: 
• Fælles initiativer over for 
 grupper af børn og unge i 
 lokalområderne og på kom- 
 munalt plan  
• Særlig indsats i skoler og 
 klubber  
• Samarbejde med børn, unge  
 og deres forældre 

Fokus er indsatser, der sætter ind 
over for kriminalitet og forebyg-
ger tilbagefald til kriminalitet hos 
unge  
Indsatsen er individuel og skal 
forebygge at unge begår ny kri-
minalitet  

Primære aktører:
BFC-myndighed, politiet, USC, 
Familiebehandlingen, UU Lemvig  

SSP Lemvig samarbejder og ko-
ordinerer typisk med andre myn-
digheder og aktører 

Målgruppen består af unge, som 
er kendte og registreret hos myn-
dighederne f eks  i BFC-regi eller 
hos politiet 
Dette gælder unge i aldersgrup-
pen 10-18 år og unge i alders-
gruppen 18-25 år (SSP+) 

Indsatserne kan f.eks. være: 
• Tværfaglige drøftelser omkring  
 behovet for fælles indsats over  
 for den enkelte unge  
• Etablering af et samarbejde  
 med den unge og forældre  
• Fælles initiativer, aktiviteter og  
 projekter  
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SSP-konsulenter:
SSP-konsulenterne har fokus på at sikre et højt fagligt niveau 
og grundlag for at arbejde med børn og unge og med de 
kriminalpræventive problemstillinger generelt  

Som et led i det opbyggende og forebyggende arbejde be-
søger SSP-konsulenterne skoler, klubber, ungdomsuddan-
nelser samt offentlige steder  SSP-konsulenterne danner 
herved relation til børn og unge, så de får et kendskab til 
SSP-konsulenterne  

SSP-konsulenterne koordinerer, udvikler og afholder un-
dervisningsforløb til skolerne som et led i det oplysende og 
forebyggende arbejde, ligesom fagprofessionelle kan søge 
vejledning og sparring i det kriminalitetsforebyggende ar-
bejde  

SSP-konsulenterne afvikler kriminalitetsforebyggende sam-
taler med børn, unge og forældre som en del af den tidli-
ge forebyggende indsats i Lemvig Kommune  Samtalerne er 
med fokus på risikoadfærd og kan være i samarbejde med 
skoler, forvaltning og politi, men kan også være resultatet af 
den opsøgende indsats  SSP kan indkaldes ad hoc til tvær-
faglig træffetid, ligesom der kan afvikles bekymringssam-
taler med kriminalitetstruede børn/unge og deres familier i 
samarbejde med politiet 

SSP-konsulenterne sikrer vidensdeling i SSP-samarbejdet 
f eks  omkring kriminalitetstendenser, sociale medier, rus-
midler og ungegrupperinger 

Værd at vide



9 SSP-NETVÆRK

SSP-samarbejdet involverer mange forskellige aktører  For 
at skabe sammenhæng mellem de respektive aktører, mø-
des man i SSP-arbejdet i netværk  Netværkene mødes om 
SSP-relaterede temaer, tendenser, generel videndeling og 
inspiration på tværs af fagligheder og sektorer  
Central i netværkene er SSP-konsulenten, som selv eller i 
samarbejde med andre faciliterer netværksmøderne  Hertil 
indgår Lemvig Nærpoliti, en socialrådgiver med særlig viden 
om SSP-arbejdet fast i netværkene  

I SSP er der følgende netværk:
Netværk for SSP-kontaktpersoner: 
I skolerne og klubberne i Lemvig Kommune er der udpeget 
en SSP-kontaktperson, som er en ressourceperson ift  fore-
byggelse af risikoadfærd  Den lokale SSP-kontaktperson ar-
bejder med det generelle kriminalitetsforebyggende arbej-
de og fungerer som bindeled mellem SSP-samarbejdet og 
målgruppen i skoledistriktet  
I netværket for SSP-kontaktpersoner kvalificeres det lokale 
kriminalitetsforebyggende arbejde  Dette sker gennem vi-
den og erfaringsudveksling om SSP-relaterede temaer og 
tendenser, drøftelser, oplæg og debat  
Kontaktpersonerne mødes på tværs tre gange om året 

Uddannelsesnetværk  – NYT
SSP Uddannelsesnetværk er etableret for, at fagprofessionel-
le fra ungdomsuddannelserne i Lemvig Kommune på tværs 
kan mødes og dele viden om tendenser, gode erfaringer og 
koordinering af generelle og specielle tiltag 
Uddannelsesnetværket mødes to gange om året 

SSP-netværk
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Hvis der opstår en bekymring om en ung, der er i risiko for 
at havne i kriminalitet eller misbrug indkaldes til et §115 
møde  

Formålet med mødet er at understøtte, at der tidligt sættes 
ind med forebyggende initiativer, der kan afhjælpe krimi-
nalitetsproblemer i forhold til børn og unge  Dette sker 
dels ved at afdække og belyse konkrete kriminalitetsbe-
kymringer og dels ved, at nøglepersonsgruppen kommer 
med anbefalinger til den videre indsats, der kan finde sted i 
forhold til den pågældende unge  Det sker også ved, at der 
løbende bliver vurderet på tendenser og sker en drøftelse 
af iværksættelse af eventuelle generelle initiativer 

Deltagere til §115-møderne er FNT, lokalpoliti, SSP-kon-
sulenter, SSP-socialrådgiver samt UU  Hertil kan relevante 
samarbejdsparter indkaldes ved relevans  Møderne er må-
nedlige 

§115-møder



11 KONTAKT TIL SSP

Kontakt SSP, hvis du f eks : 
• oplever begyndende kriminalitet
• er bekymret for et barn eller en ungs trivsel (alkohol, mis- 
 brug eller færden i uhensigtsmæssige netværk)
• oplever bekymrende adfærd i ungegrupperinger, tyveri  
 eller hærværk 
• som samarbejdspartner (f eks  lærer, pædagog m fl ) har  
 behov for sparring eller vejledning i forhold til en mulig  
 forebyggende SSP-indsats over for et barn, en ung eller  
 forældre  

Du kan kontakte SSP på telefon, sms eller mail – oplysnin-
gerne finder du øverst i denne pjece 

Kontakt til SS



12 TILBUD TIL SKOLER

SSP Lemvig har en række tilbud til skolerne  Nogle tilbud er 
målrettet elever og andre er til forældre  Skoler er desuden 
altid velkomne til at kontakte SSP, hvis man har behov for et 
”skræddersyet” tilbud til netop den klasse eller børne-unge-
gruppe, man arbejder med 

Som et nyt tiltag fra skoleåret 2021/22 tilbyder SSP oplæg 
om digital adfærd til 2 -3  klasse, 4  klasse, 6  klasse og 8  klas-
se  Man kan i samme boldgade booke et oplæg til forældre 
til børn på 2  - 5  årgang om børns digitale adfærd – og foræl-
drerollen i forhold til dette  Dertil kan man booke SSP til op-
læg og demonstration af fyrværkeri i november/december  
Endelig kan man booke SSP til oplæg for elever i 7  klasse og 
deres forældre om alkoholvaner og aftaler 

Tilbud til Lemvig 
Kommunes skoler

2.- 3. klasse
Dette SSP-tilbud tager fat i en grundlæggende indføring 
i, hvad sociale medier er for en størrelse  Man kan komme 
omkring følgende tematikker:

• Forskelle på tekst og emojis, og betydningen af at bruge  
 emojis som kommunikationsredskab

• Notifikationer og grænsesætning ifht  dette

• Regler om deling af andres billeder og video

• Handlemuligheder ved ubehagelige oplevelser

• Privatindstillinger på sociale medier

Tidsramme: 2 lektioner

Oplægsholder: SSP-konsulent Kim Møller

Booking: Ring eller skriv til Kim Møller

4. klasse
Med dette tilbud får eleverne en viden om, hvordan man 
begår sig i det virtuelle univers  Følgende tematikker kan 
indgå:

• At være tilgængelig hele tiden – og den stressfaktor, der  
 kan være forbundet med det

• Ansigtsløs kommunikation og de misforståelser og kon- 
 flikter, der kan opstå som følge heraf

• Regler om deling af andres billeder og video

• Reklamer på de sociale medier

• Digitale fodspor og privatindstillinger

Tidsramme: 2 lektioner

Oplægsholder: SSP-konsulent Kim Møller

Booking: Ring eller skriv til Kim Møller

Kontakt SSP-konsulent 
Kim Møller for at bestille 

oplæg eller for at høre mere 
om tilbuddene
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Tilbud rettet til forældre til børn 
 i 2.-5. klasse
SSP Lemvig tilbyder at komme på et forældremøde og tale 
med forældregruppen om emner som den første mobiltele-
fon, sociale medier og spil  Formålet med forældremødet er 
at give forældre viden og handlemuligheder ind i det digita-
le univers, deres børn stifter bekedtskab med i skolens yng-
ste klasser  Forældremødet skal også få forældre til aktivt at 
reflektere over, hvordan de bedst muligt kan medvirke til, at 
deres børn trives – også digitalt 

Tidsramme: 45-90 min 

Oplægsholder: SSP-konsulent Kim Møller

Booking: Ring eller skriv til Kim Møller
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5. klasse
”Fyrværkeri er flot, men…”

Oplæg og demonstration for 5  klasser 

For at reducere antallet af fyrværkeriskader blandt børn har 
Sikkerhedsstyrelsen udarbejdet fyrværkerikampagnen ”Fyr-
værkeri er flot, men…”  

Kampagnen indeholder et oplæg, som afvikles på klassen 
og en demonstration, som efterfølgende afvikles udendørs  

Tidsramme: Oplæg og demonstration ca  2,5 time

Oplægsholder: SSP-konsulent Kim Møller

Booking: I efteråret udsendes særskilt invitation til  
  at deltage i kampagnen, hvor booking  
  og planlægning er præciseret  Vær op-  
  mærksom på, at der udmeldes nogle 
  skarpe deadlines, som ikke kan omgås, 
  da Sikkerhedsstyrelsen skal søges præcist 

6. klasse
I dette tilbud er der fokus på de forskellige sociale mediers 
formål og indhold  Det kan f eks  være

• Balancen mellem skærmforbrug og nærvær

• Digital mobning, ansigtsløs kommunikation og 
 lovgivning om emnet

• Kønsudfordringer i gamingmiljøet

• Handlemuligheder ved ubehageligt grænseover- 
 skridende indhold online

• Billed- og videorettigheder online

• Regler for deling af private billeder og video

• Digitale fodspor og privatindstillinger 

Tidsramme: 2 lektioner

Oplægsholder: SSP-konsulent Kim Møller

Booking: Ring eller skriv til Kim Møller
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7. klasse
Unge og alkohol – for forældre

Alkoholvaner grundlægges i teenageårene  Formålet med 
dette tilbud er, at forældre med råd og vejledning fra SSP 
kan lave fælles aftaler om alkohol, inden de unge gør sig 
de første erfaringer 

SSP-konsulenten kommer på et forældremøde og giver 
råd og inspiration til, hvordan alkoholaftaler kan laves – og 
holdes  Dertil kan SSP-konsulenten give perspektiver på, 
hvordan man som forældre taler om alkohol med sit barn 

Tidsramme: 1 times oplæg ved et forældremøde

Oplægsholder: SSP-konsulent Kim Møller

Booking: Ring eller skriv til Kim Møller

8. klasse
Med dette tilbud får eleverne viden om digital identitet, 
blandt andet igennem

• Betydningen for digitale kommunikationsteknologier for  
 eget liv og fællesskab

• Stressfaktoren, der er forbundet med tilgængelighed  
 døgnet rundt

• Fastholdelsesmekanismer

• Gode og dårlige digitale fællesskaber

• Etiske spørgsmål og dilemmaer vedrørende kommunika- 
 tion på internettet

• Digitale krænkelser, regler for deling af private billeder  
 og video samt lovgivning om emnet

• Betydningen af virtuel valuta i form af likes, følgere mv 

Tidsramme: 2 lektioner

Oplægsholder: SSP-konsulent Kim Møller

Booking: Ring eller skriv til Kim Møller

Ønsker man at gøre brug af et 
eller flere af tilbuddene kan man 

kontakte  SSP-konsulent Kim Møller: 
kim.moller@lemvig.dk 

tlf. 2227 5901



https://www.lemvig.dk/Lemvig-Kommune.aspx

