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Drøftelse: SSP og gadeplan
Sagsnr. i ESDH:
22/7112
Beslutningskompetence: Beskæftigelse og Erhverv
Beslutningstema
Beskæftigelse og Erhverv bedes drøfte SSP (skole, de sociale myndigheder og politi).
Sagsfremstilling
Beskæftigelse og Erhverv udtrykte ved udvalgsmødet den 5. april ønske om, at drøfte SSP.
Derfor præsenterer SSP-konsulent, Khalil Ahmed, kommunens indsatser på området.
SSP er et tværfagligt samarbejde mellem skoler, de sociale myndigheder og politi.
SSP's mål er at forebygge mistrivsel og risikoadfærd blandt de større børn og unge, i forhold til
kriminalitet, misbrug eller anden utilsigtet adfærd. Indsatsen skal nedbringe antallet af unge i
alderen 13-25 år, der begår alvorlig kriminalitet eller etablerer sig i uhensigtsmæssige grupperinger.
SSP+ er målrettet unge mellem 18-25 år, som har begået gentagen eller personfarlig kriminalitet og
har brug for en koordineret indsats for at komme ud af kriminalitet og mistrivsel.
SSP har fokus på:
• Trivsel
• Meningsfuld fritid
• Omgangskreds og venner
• Forebyggelse af tidlig alkohol og rusmiddeldebut
• Succesoplevelser i bl.a. skolen
• Dialog og kontakt med forældre
• Tværfagligt samarbejde
Eksempler på indsatser i Furesø:
• Opsøgende gadeplansteam
• SSP+
• SSP netværk skoler
• Konfliktmægling
• Lommepengeprojekt for unge
• Samarbejde med boligselskaber
• Samarbejde med foreninger og sportsklubber
• Sommerferieaktiviteter og sjov hverdag
• Samarbejde med erhvervslivet
• Furesø borgertip
Mind Your Own Business
Som noget nyt har Den Kommunale Ungeindsats (KUI) indgået et samarbejde med organisationen
My Your Own Business (MYOB) og Furesø Boligselskab i forhold til 10-12 drenge i alderen 13-18
år, som bor i Farum Midtpunkt. MYOB er en organisation, der tilbyder udviklingsprogrammer for
drenge fra udsatte boligområder. Med iværksætteri som omdrejningspunkt samler programmerne
det sociale potentiale i erhvervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der skal styrke drengenes
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faglige kompetencer, sociale relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet og
arbejdsmarkedet.
I et MYOB Program får drengene til ansvar at etablere og drive egen mikrovirksomhed i
samarbejde med en mentorvirksomhed og frivillige venturepiloter fra civilsamfundet. Drengene
arbejder i trygge rammer sammen i et team helt fra produktudvikling til produktion, markedsføring
og salg. Undervejs deler drengene sig ind i afdelinger som salg og kommunikation og varetager
forskellige ansvarsområder.
MYOB har eksisteret siden 2010 og har haft 608 drenge igennem, der samlet set har etableret 67
mikrovirksomheder.
De unge drenge, som er i målgruppen for projektet, kan beskrives således:






De er ambitiøse
De må ikke have en diagnose
De må ikke have været involveret i nogen former for kriminalitet
De må ikke have et misbrug
De må ikke have en udfordring med autoriteter

Furesø Boligselskab stiller lokaler til rådighed i Farum Midtpunkt, sørger for forplejning og betaler
deltager gebyret på kr. 40.000.
Den Kommunale Ungeindsats udvider SSP, Gadeplansteamet med 1 medarbejder og sikrer, at der
gennem hele programperioden er en til to gadeplansmedarbejdere til rådighed for drengene og
de frivillige i det omfang, der er behov for det, bl.a. med deltagelse på de ugentlige møder i
mikrovirksomheden, socialpædagogisk arbejde i de indledende måneder og opfølgning mellem de
ugentlige møder med drengene.
SSP, Gadeplansteamet sikrer, at de unge bliver rekrutteret og har tæt samarbejde med øvrige
forvaltninger i kommunen. Der er ligeledes fokus på et tæt forældresamarbejde.
Projektet varer ca. 8 måneder.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Sagen relaterer sig til Mål 4: I 2030 er Furesø en kommune, hvor flere unge vælger at bo, leve og
uddanne sig.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Retsplejeloven §115.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
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Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse og Erhverv ’
 drøfter SSP og gadeplansindsatsen.
Bilag:

