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Velkommen til SSP-Samrådets Nyhedsbrev. 

Det er vores mål at præsentere relevant ny 

viden til SSP-samarbejdets parter i kommu-

ner og kredse. Nyhedsbrevet præsenterer 

nyheder fra SSP-Samrådet, samt relevante 

nyheder fra SSP-Samrådets samarbejds-

partnere. 

VEGA – Vestegnens Gademedarbejdere 
SSP-Samrådets fagudvalg for opsøgende arbejde/ga-

deplansarbejde vil gerne bidrage til at sprede gode er-

faringer om det opsøgende arbejde på tværs af kom-

muner og politikredse. Derfor fortæller vi her om VEGA 

– Vestegnens Gademedarbejdere. 

 

Vestegnens Gademedarbejdere – i daglig tale kaldet 

VEGA – er et tværkommunalt og tværfagligt netværk 

for medarbejdere, der i en større eller mindre del af 

deres arbejdstid virker på gaden. 

VEGA blev startet i 2001, i første omgang i et samar-

bejde mellem Ishøj, Tåstrup, Albertslund og Glostrup 

kommuner. Siden er mange flere kommuner kommet 

med i VEGA – og det samme er medarbejdere fra bo-

ligsociale indsatser, væresteder og forskellige ikke-

kommercielle projekter.   

I dag er der mere end 60 deltagere i VEGA, som nu 

ikke bare dækker Vestegnen, men også kommuner og 

projekter i området mellem Køge, Roskilde, Hillerød 

og Helsingør og ind mod København. 

Fælles for deltagerne i VEGA er, at de bruger en større 

eller mindre del af deres arbejdstid på pædagogisk 

arbejde på gaden. Der er forskellige indfaldsvinkler 

til VEGA – lige fra den timeansatte medarbejder i en 

ungdomsskole, der udfører gadeplansarbejde med 

børn og unge nogle timer om ugen, til opsøgende 

medarbejdere, der arbejder med misbrugere og ban-

deproblematikker på fuld tid. Det betyder, at VEGA 

har en bred faglighed i deltagerkredsen. (Social-)pæ-

dagoger udgør den største gruppe, men også lærere, 

socialrådgivere, sundhedsplejerske mfl. er med. 

Afsættet for VEGA er, at man som opsøgende medar-

bejder godt kan føle sig lidt alene med gadeplansop-

gaven indimellem, og at det opsøgende arbejde for 

mange er én opgave blandt flere. Udfordringerne i det 

opsøgende arbejde er dog ofte de samme på tværs af 

kommuner, og desuden er det på Vestegnen et vilkår, 

at de unge er meget mobile og bevæger sig rundt i 

flere kommuner – og dermed ofte kommer i kontakt 

med opsøgende medarbejdere i forskellige kommu-

ner.  

Deltagerne i VEGA hjælper hinanden, med viden, fag-

lig sparring og erfaringsudveksling. Og med et net-

værk, der samlet set har relationer og kontakter på 

tværs af kommunegrænser og grupperinger – og som 

gør det nemt at finde ud af, hvem man kan kontakte 

omkring unge, der krydser kommunegrænser. Som 

deltager i VEGA bidrager man med det, man kan, og 

tager det med sig, som giver mening. 

Deltagerne støtter også hinanden ved fx lokale fest-

uger, koncerter i byparker, kulturnat mm. – ikke som 

vagter el.lign., men som dem der har ”fingeren på pul-

sen”.  

VEGA mødes fire gange om året, og der er normalt ca. 

20-25 deltagere pr. gang. Møderne har en varighed af 

tre timer, og dagsordenen rummer typisk en faglig 
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diskussion, punktet "bordet-rundt-siden-sidst" og 

gensidig information om arbejdet i den kommende 

tid. Til de faglige diskussioner findes som regel op-

lægsholdere inden for egne organisationer, men der 

har også været oplægsholdere udefra.  

Netværket er afhængigt af facilitering, så når man 

træder ind i VEGA, forpligter man sig samtidig til, ef-

ter tur, at påtage sig værtskabet for møderne i net-

værket. Bortset fra udgifter til forplejning, når man 

har værtskabet for et møde, er det gratis at være med 

i VEGA.  

Der er udpeget en tovholder i VEGA, som vedligehol-

der netværkets deltagerliste, sørger for udsendelse af 

dagsordener og referater og distribuerer relevant in-

formation til netværket fra andre parter.  

Lars Jonasson (Jonas), kriminalpræventiv koordina-

tor i Glostrup Kommune, er tovholder i VEGA og også 

medlem af SSP-Samrådets Fagudvalg for opsøgende 

arbejde/gadeplansarbejde. Jonas fortæller: ”På Vest-

egnen har vi haft virkelig god gavn af VEGA i efterhån-

den mange år. Vi har fået sat spot på det opsøgende ar-

bejde, og hvad det kan – og fundet metoder til at ud-

nytte de mange gode kræfter rundtomkring, der alle 

sammen bidrager til gadearbejdet. Og så har det stor 

værdi, at vi kender hinanden, bl.a. når der er brug for 

at rykke hurtigt ifm. grupper af mobile unge. Derfor vil 

vi i Fagudvalget for opsøgende arbejde/gadeplansar-

bejde gerne fortælle om VEGA, så andre kan lade sig in-

spirere og måske starte noget lignende op i eget om-

råde.” 

Fagudvalget for opsøgende arbejde/gadeplansarbej-

det holder webinar d. 14. december, hvor du kan høre 

mere om VEGA – se næste nyhed!  

Du kan læse mere om Fagudvalget for opsøgende ar-

bejde/gadeplansarbejde på SSP-Samrådets hjemme-

side her. På hjemmesiden kan du også finde en over-

sigt over fagudvalgets medlemmer – se her.   

Gratis webinar d. 14. december om 

VEGA – Vestegnens Gademedarbejdere  
Hvis du har lyst til at høre mere om VEGA – og få inspi-

ration til hvordan du kan bruge erfaringerne fra VEGA 

i dit område – så tjek ind på teams d. 14. december kl. 

14.30-15.30. 

 

SSP-Samrådets Fagudvalg for opsøgende arbejde/ga-

deplan holder webinar om VEGA på teams d. 14. de-

cember kl. 14.30-15.30.   

På webinaret kan du høre tovholder for VEGA, Lars 

Jonasson (Jonas) fra Glostrup Kommune, fortælle om 

VEGA, og hvordan netværket fungerer. Du kan også 

høre Mette Elbæk Hansen, SSP-konsulent i Hillerød 

Kommune, fortælle om, hvad hun har fået ud af at 

være med i VEGA. Og du får mulighed for at stille 

spørgsmål – og få inspiration til, hvordan du kan 

komme i gang med et netværk for opsøgende medar-

bejdere i dit område.  

Deltagelse i webinaret er gratis, og du kan melde dig 

til på SSP-Samrådets hjemmeside her.  

Gratis online temamøde – også d. 14. 

december – om unge og alkohol 
Som tidligere annonceret inviterer Alkohol & Samfund, 

Sund By Netværket og SSP-Samrådet dig og dine fore-

byggelseskollegaer til en række digitale temamøder, 

der sætter fokus på alkoholforebyggelsen i overgangen 

fra grundskolen til ungdomsuddannelser. Temamødet 
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ligger om formiddagen, så du kan både nå at høre om 

alkoholforebyggelse og VEGA d. 14. december! 

 

Alkohol & Samfund, Sund By Netværket og SSP-Sam-

rådet står bag et nyt projekt, som handler om at 

styrke arbejdet med alkoholforebyggelse i overgan-

gen fra grundskole til ungdomsuddannelse.  

Projektet omfatter en række digitale temamøder for 

alle, der arbejder med unge og alkoholforebyggelse i 

overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannel-

ser, herunder SSP-konsulenter og andre SSP’ere, fo-

rebyggelseskonsulenter, sundhedskonsulenter mv.  

Det er gratis at deltage i temamøderne.  

Næste temamøde afholdes d. 14. december 2021 kl. 

10-12 og handler om strukturel forebyggelse og be-

skyttende faktorer.  

Du kan læse mere om temamødet og tilmelde dig på 

Alkohol & Samfunds hjemmeside her.  

Nyt materiale fra DKR om unges ret-

tigheder og pligter i mødet med poli-

tiet og retssystemet 
Undersøgelser peger på, at børn og unge har svært ved 

at forstå systemet og procedurerne, når de kommer i 

kontakt med politiet og retssystemet. DKR har derfor 

udarbejdet et nyt site med materiale, som skal hjælpe 

børn og unge med at forstå systemet, og hvordan de 

skal forholde sig.  

  

På sitet og i folderen ”Hvis du møder politiet og retssy-

stemet” forklares de begreber, der bruges i retssyste-

met. Samtidig kan unge i på sitet og i folderen få viden 

om, hvad de har ret og pligt til, hvis de møder politiet, 

og hvordan retssystemet fungerer, hvis de er involve-

ret i en kriminel hændelse. I DKRs nye materiale er 

begreberne altså samlet ét sted og målrettet de unge. 

For at nå de unge er der brug for jer, der har en berø-

ringsflade med børn, unge og ungdomskriminalitet. 

Dvs. jer, der er tæt på, når en ung – og forældrene – 

står i en sårbar situation og har brug for viden og 

støtte ift. systemet og reglerne. Og jer, der klæder an-

dre medarbejdere i kommunerne osv. på og tilbyder 

sparring på det kriminalpræventive område.  

Vi håber derfor, at I vil tage godt mod materialet, og 

bruge det i dialogen med de unge – fx ved at bruge 

oversigten over vejen gennem retssystemet, som fin-

des bagerst i folderen. 

DKRs site om retssystemet findes her. Folderen ”Hvis 

du møder politiet og retssystemet” kan hentes her, og 

oversigten over vejen gennem retssystemet kan hen-

tes her.  

 

Kender du et muldyr? - Nyt materiale 

om muldyr på vej fra LCIK 

Politiets Landsdækkende center for it-relateret økono-

misk kriminalitet (LCIK) er på vej med et nyt materiale 

til SSP’ere og andre, der arbejder med unge. Materialet 

handler om unge, der medvirker til at hvidvaske penge 
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fra it-kriminalitet. De kaldes muldyr – og der er mange 

af dem. 

 

At være muldyr betyder, at man hjælper med at flytte 

udbytte fra en kriminel handling og dermed sløre 

sporet til bagmanden. LCIKs materiale handler sær-

ligt om unge muldyr, der bliver involveret i økono-

misk it-kriminalitet ved at lade kriminelle føre penge 

gennem deres konto.  Muldyret får fx indsat penge på 

sin konto og skal derefter hæve kontanter eller købe 

en bestemt vare eller gavekort for et tilsvarende be-

løb. Pengene kommer fra en kriminel handling, men 

det ved muldyret ikke nødvendigvis.  

De kriminelle har mange måder at få kontakt til unge, 

som de vil bruge som muldyr. Det kan fx være i bu-

tikscentre, gennem opslag eller beskeder på sociale 

medier og ved skoler og boligområder. I mange til-

fælde er der enten socialt eller fysisk pres forbundet 

med rekrutteringen, og det kan være svært at sige nej. 

 De færreste unge forstår konsekvenserne af at være 

muldyr, og de forstår heller ikke, at de har medvirket 

til hvidvask. De fleste ved dog, at de har lavet noget 

ulovligt, og de kan være under stort pres både fra de 

kriminelle og moralsk.  

Formålet med LCIKs materiale er at give personer, 

der arbejder med unge, den nødvendige viden til at 

tale med de unge om deres muligheder og bekymrin-

ger, når de har været muldyr. I materialet kan man 

derfor læse om, hvordan muldyr indgår i kriminali-

tetskæden, hvilke konsekvenser det kan have for det 

unge muldyr og hvad loven siger. I hæftet er der også 

en vejledning til at forberede en eventuel samtale 

med unge, der har været muldyr eller indgår i en so-

cial gruppe, hvor andre medlemmer har været mul-

dyr.  

Materialet er udarbejdet med inddragelse af bl.a. SSP-

konsulenter, som særligt har bidraget til vejlednin-

gen om, hvordan man taler med de unge muldyr. Ma-

terialet forventes at udkomme i første kvartal 2022 – 

både som hæfte og digitalt.  

Her i nyhedsbrevet kommer der et link til det nye ma-

teriale fra LCIK om muldyr, når det udgives. Indtil da 

kan du læse mere om muldyr på politi.dk her. 

Nyt regeringsudspil om tryghed  
Regeringen lancerede d. 14. november et nyt udspil 

med 12 initiativer, der er rettet mod at øge trygheden 

i nattelivet, på gader og S-togsstationer. Nyhedsbrevet 

bringer et kort indslag om udspillet, da det kan få be-

tydning for arbejdet i SSP, særligt ift. den målrettede 

indsats overfor unge.  

 

Udspillet indeholder bl.a. initiativer om børne-, unge- 

og forældrepålæggene. Regeringen foreslår, at utryg-

hedsskabende adfærd tilføjes som en af betingel-

serne, der kan føre til hhv. forældrepålæg og børne- 

og ungepålæg. Regeringen foreslår også, at der skal 

være mulighed for at fastsætte en ny handlepligt i 

børne- og ungepålægget om, at barnet eller den unge 

i en begrænset tidsperiode ikke må opholde sig eller 

færdes frem og tilbage i et afgrænset område, f.eks. en 

bestemt plads, en S-togsstation eller et storcenter, 

hvor barnet eller den unge har udvist utryghedsska-

bende adfærd.  

Udspillet rummer også initiativer om straksreaktio-

ner, som Ungdomskriminalitetsnævnet kan træffe af-

gørelse om. Her foreslår regeringen, at betingelserne 
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for at pålægge en straksreaktion lempes. Regeringen 

vil desuden udarbejde et idékatalog med en række 

nye bud på mulige straksreaktioner.  

Du kan finde udspillet her. SSP-Samrådet vil følge det 

videre arbejde med initiativerne i udspillet.  

DKR fylder 50! 
Som tidligere annonceret har DKR 50-års jubilæum i 

år. Vi fortæller derfor igen om DKRs jubilæumskam-

pagne, som handler om dem, der gør en forskel for at 

forebygge kriminalitet.  

 

DKR har i forbindelse med jubilæet lavet en kampag-

neside – ’Sammen mod kriminalitet’ – som du kan se 

her.  

DKR har bl.a. offentliggjort en række små film, som 

også kan ses på DKRs sociale medier – Facebook, In-

stagram, LinkedIn og Twitter 

SSP-Samrådet er medlem af DKR. 

U-start og Hvidovre Kommune vinder 

Den Kriminalpræventive Pris 2021! 
DKR fejrede sit 50 års jubilæum ved et temamøde d. 18. 

november om kriminalitetsforebyggelse før, nu og i 

fremtiden. På temamødet overrakte justitsminister 

Nick Hækkerup Den Kriminalpræventive Pris 2021.  

Dette års vinder blev U-start, som er et projekt i Hvid-

ovre Kommune. U-start hjælper folkeskoleelever 

med højt fravær tilbage i skole.  

Indsatsen hos U-start er målrettet børn og unge, der 

på grund af store og komplekse problemer har haft 

fravær i lange perioder. U-start arbejder med det en-

kelte barns behov, hvor man tager højde for fx pro-

blemer i familien, traumer, diagnoser og misbrug, der 

har indflydelse på barnets trivsel. 

Bag U-start er et team af psykologer, socialpædago-

ger og familierådgiver. Projektet startede i 2018 på 

fire af Hvidovre Kommunes ni skoler, og skal nu ud-

vides til også at arbejde med de øvrige skoler. U-start 

har foreløbig hjulpet 46 elever, som ellers havde op-

givet håbet om at vende tilbage til skolen. To tredje-

dele af eleverne er vendt tilbage i skole, og resten er 

hjulpet videre i andre specialiserede tilbud. 

Et stort tillykke til U-start og Hvidovre Kommune fra 

SSP-Samrådet! 

Den Kriminalpræventive Pris 2022 
Du kan stadig nå at indstille en kollega eller samar-

bejdspartner til Den Kriminalpræventive Pris 2022. 

Den Kriminalpræventive Pris blev indstiftet i forbin-

delse med indgåelse af politiets flerårsaftale for peri-

oden 1996-1999 og er siden uddelt hvert år.  

Formålet med prisen er at sætte fokus på det lokale, 

kriminalitetsforebyggende arbejde, opmuntre til kri-

minalitetsforebyggende initiativer og øge bevidsthe-

den om vigtigheden af kriminalitetsforebyggelse. 

Modtageren af Den Kriminalpræventive Prismodta-

ger kan eksempelvis være en person, et projekt eller 

en gruppe (institution, forening, ungdomsklub eller 

lignende), som har gjort sig fortjent til påskønnelse 

for en særlig indsats eller et særligt initiativ på det 

kriminalpræventive område i det forløbne år.  

Den Kriminalpræventive Pris 2022 er på 50.000 kr. 

Indstillinger til næste års kriminalpræventive pris 

kan sendes senest onsdag den 1. december 2021 til 

Det Kriminalpræventive Råd – enten på e-mail på 
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dkr@dkr.dk eller ved almindelig post på adressen Po-

lititorvet 14, 1780 København V. 

Du kan læse mere i Justitsministeriets cirkulæreskri-

velsen om Den Kriminalpræventive Pris, som er ud-

sendt til politikredsene den 9. september, her.  

Webinarer i SSP-Samrådet i det nye år 
Også i 2022 afholdes der temamøder om alkoholfore-

byggelse. Og SSP-Samrådets fagudvalg kommer med 

flere webinarer i det nye år – hold øje med hjemmesi-

den og nyhedsbrevet! 

 

Fagudvalget for forebyggelse i skolen holder i februar 

2022 webinar om forebyggende undervisning for ele-

ver i specialklasser. Og i foråret kommer der et webi-

nar fra Fagudvalget for Kriminalitets- og recidivfore-

byggende arbejde for unge 16-25-årige (SSP+ eller 

18+).  

Det er gratis at deltage i fagudvalgenes webinarer – 

så følg med på hjemmesiden, hvor der kommer flere 

informationer, og hvor man kan tilmelde sig alle SSP-

Samrådets arrangementer.  

De sidste temamøder om alkoholforebyggelse i over-

gangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, som 

Alkohol & Samfund, Sund By Netværket og SSP-Sam-

rådet står bag, afholdes i februar og marts næste år.  

Sæt kryds i kalenderen d. 9. februar 2022 fra kl. 10-

12, hvor der er temamøde om metoder i forebyggel-

sen. Læs mere og tilmeld dig på Alkohol & Samfunds 

hjemmeside her. Sæt også kryds i kalenderen d. 18. 

marts 2022 også fra kl. 10-12, hvor der er temamøde 

om partnerskaber. Læs mere og tilmeld dig på Alko-

hol & Samfunds hjemmeside her.  

Ændringer i SSP-Samrådets sekreta-

riat 
SSP-Samrådets sekretariatskonsulent har fået en ny 

spændende stilling. Desværre, skal vi derfor tage af-

sked med Mie. Vi vil hermed sige Mie tak for et rigtigt 

flot og godt arbejde for SSP-Samrådet i det forgangne 

år. Der arbejdes på hurtigst muligt at få sekretariats-

betjeningen over på nye hænder.  
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