
Kommissorium, SSP-netværk i Brøndby Kommune  

Formål:  

At samarbejde, kortlægge tendenser, dele viden samt blive klogere på aktuelle emner og strømninger og 

dermed forebygge kriminalitet blandt børn og unge i Brøndby Kommune. Herunder:  

 At sikre det tværfaglige samarbejde omkring børn og unge, der er i risiko for at begå kriminalitet 

eller som allerede har begået noget kriminelt  

 At kortlægge tendenser og strømninger blandt børn og unge i forhold til kriminalitet 

Rammerne for deling af oplysninger mellem kommunale aktører, politi m.fl. følger Retsplejelovens §115. 

Målgruppe:  

Elever i folkeskolen fra 0.-9. klasse samt elever på Brøndby Kommunes 10. klasseskole (UCN).  

Gruppens sammensætning: 

SSP-netværkene er sammensat af medarbejdere, der løfter opgaver omkring børn og unges trivsel i 

skoleregi samt i fritiden.  

Deltagere og roller: 

 SSP og Ungeenhed: tovholder(e) med ansvar for kortlægning samt sikring af kommunikation til 

relevante aktører og koordinering, herunder indkaldelse til møder og dagsorden 

 SSP-medarbejdere fra skoler: repræsentanter med SSP-funktion på de tre folkeskoler og 10. klasses 

skolen, herunder SSP-lærere og personale fra SFO og skoleklubber 

 Klubtilbud: repræsentanter fra de organiserede klubtilbud med viden om unge og deres fritid 

 Børn, unge og familier: skolesagsbehandlere tilknyttet de tre folkeskoler 

 UU-vejledning: repræsentanter for UU-vejlederne på folkeskolerne 

 Unge og Familie-teamet: repræsentanter fra kontaktnetværket med viden om børn og unge 

 Vestegnens Politi: repræsentanter fra Brøndbys områdekontor med viden om kommunen 

Procedurer for samarbejdet i SSP-netværkene 

SSP-netværkene er delt op i distrikter og tæller derfor netværk Øster, netværk Vester og netværk Strand.  

Forberedelse: 

Møderne indkaldes med ca. en måneds varsel, hvor dagsorden fremsendes. Der kan planlægges oplæg om 

relevante/aktuelle emner, ligesom der kan sættes tid af til drøftelser af konkrete tendenser, der er behov 

for at blive klogere på. 

Netværkenes medlemmer kan byde ind med emner, inden mødet. 

På netværksmøderne udarbejdes en liste over emner, der kan indgå i en emnebank og tages op på senere 

møder.  

Netværks-møderne 

Der afholdes møder i hvert distrikt en gang om måneden. Alle distrikterne mødes til fællesmøde fire gange 

årligt.  



På møderne gennemgås viden og indsigt i, hvad der sker i det givne distrikt med henblik på at vurdere, om 

der er behov for indsatser. Det kan både være i forhold til det proaktive niveau, hvor der ses på muligheder 

for indsatser i skolerne eller i det reaktive niveau, hvor der ses på aktuelle situationer, der lægger op til en 

indsats. Den, på mødet delte viden, anvendes i en kortlægning af tendenser. 

På møderne følges der løbende op på proaktive indsatser på skolerne. Det vil sige, at afholdte indsatser 

fremlægges og behovet for andre indsatser eller behov drøftes.  

Fra møde til møde planlægges emner, der er interessante at tage op på kommende møder. Det kan være 

emner som risikoadfærd, ungesamtaler, sociale medier eller andet, der er aktuelt at få et indblik i. 

Der er mulighed for at drøfte enkeltsager på et overordnet niveau, hvis det vurderes hensigtsmæssigt i 

forhold til involvering af det givne SSP-netværk. 

Netværk og handlemuligheder: 

Netværkene er bygget op med henblik på at samle medarbejdere, der kan byde ind med viden og mulig 

deltagelse i opgaven med at lave proaktive indsatser i skolerne samt i kortlægning og drøftelse af reaktive 

indsatser. Der kan, efter behov, inviteres andre med til netværksmøderne. Det kan eksempelvis være BCB i 

forhold til rusmidler, RUM i forhold til deres tilbud, boligsociale medarbejdere i forhold til kortlægning m.fl.  

Netværkene fungerer ikke som handlende fora, men kan byde ind med konkrete ideer i forhold til en given 

problemstilling. 

Mødefrekvens og dagsorden: 

Netværkene Øster, Vester og Strand mødes en gang om måneden. Netværksmøderne i Vester og Strand 

ligger på tirsdage, Øster varierer fra måned til måned.  

Fire gange om året mødes alle tre netværk til fælles netværksmøde. Formålet med, at alle tre netværk 

mødes er dels relationsskabende dels for at kortlægge på tværs af kommunen. På de fælles netværksmøder 

er der også mulighed for at hyre eksterne oplægsholdere ind, der kan sætte fokus på en aktuel tendens. 

Dagsorden månedlige netværksmøder: 

1. Afdækning og kortlægning 

- Hvad sker der i bydelen? 

- Hvilke aktiviteter er der planlagt/hvilke aktiviteter kan planlægges? 

2. Tendenser 

- Afdækning af konkrete tendenser, der kræver indsats 

3. Status på de proaktive indsatser 

- Hvilke indsatser har der været? 

- Hvilke indsatser er planlagt? 

4. Aktuelt emne 

- Eksempelvis bekymringssamtaler 

5. Evt.  

- Inputs fra mødedeltagerne 

 


