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INDLEDNING
I udsatte boligområder er det almindeligt, at unge
– især drenge og unge mænd – tilbringer meget af
fritiden i gademiljøet. Mange af områderne er præget
af små, overfyldte lejligheder, der ikke levner meget
plads til privatliv. Og mange unge har hverken fritidsaktiviteter eller fritidsarbejde. I stedet vælger de
fællesskabet med kammeraterne på gaden.
Unge som tilbringer meget tid i gademiljøet begår mere
kriminalitet end andre unge. På gaden hænger man ud
med andre, der kan være på kant med loven, og brug
af rusmidler og negativ gruppeadfærd er udbredt. For
de øvrige beboere i området kan ungegruppens til tider
normbrydende og konfronterende adfærd skabe utryghed.
Det er med til at gøre gaden til de unges domæne – fri for
voksnes kontrol og opsyn. I 2010 havde 13 pct. af de 15-18
årige og 23 pct. af de 19-25 årige i udsatte boligområder
prøvet at være sigtet for kriminalitet. Det er ca. dobbelt så
mange som på landsplan.
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UNGES ERFARINGER MED KRIMINALITET I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

15-18 årige

19-25 årige

Andel af 15-18 årige og 19-25 årige, der har været sigtet for kriminalitet, i henholdsvis udsatte boligområder og på landsplan

Landsplan

87 %

Udsatte boligområder

5%

78 %

8%

15 %

95 %

Landsplan

Udsatte boligområder

2% 3%

87 %
0%

25 %

Lovlydige unge

BEHOV FOR EN HELHEDSORIENTERET
GADEPLANSINDSATS

En styrket helhedsorienteret gadeplansindsats er ét
af de tiltag Ungdomskommissionen anbefaler i sin
betænkning om indsatsen mod ungdomskriminalitet.
Ungdomskommissionen mener nemlig, at man gennem en helhedsorienteret gadeplansindsats kan nå de
unge, der er på vej ud i kriminalitet, og som er svære at
hjælpe i det etablerede system.

5%
50 %

Unge med kriminelle erfaringer

Center for Boligsocial udvikling har i 2010-2014
evalueret 12 forsøgsprojekter med helhedsorienteret
gadeplansindsatser i udsatte boligområder. Evalueringen viser, at der kan opnås lovende resultater med
indsatserne, men at indsatserne skal være helhedsorienterede og tage udgangspunkt i den enkelte unges
problemer, ønsker og muligheder. I dette hæfte sammenfattes evalueringens anbefalinger til en helhedsorienteret gadeplansindsats.
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8%

75 %

Kriminelle unge

8%
100 %

Helhedsorientering indebærer, at indsatsen kommer
hele vejen rundt om den unge; den er ikke kun rettet
mod den unge, men inddrager også familie, venner og
netværk; den handler ikke kun om kriminalitet, men
også om den unges liv i skolen, i hjemmet og i fritiden;
og den retter sig ikke kun mod den unges aktuelle
situation, men hjælper også den unge med at forstå
og bearbejde sin fortid og realisere sine ønsker for
fremtiden.

GADEPLANSARBEJDE
– ET FLEKSIBELT VÆRKTØJ

Med helhedsorienterede gadeplansindsatser har man
en unik mulighed for at tilbyde en individuelt tilpasset
helhedsorienteret indsats. Først og fremmest fordi
indsatsen er fleksibel. Gadeplansarbejderne kan
møde den unge i gademiljøet sammen med vennerne,
men de kan også tage med til fodbold, mødes med
familien i hjemmet, støtte den unge i skolen, hjælpe
med fritidsjob eller have samtaler med den unge på
tomandshånd.
Ved at arbejde på tværs af ungdomslivets forskellige
arenaer kan gadeplansarbejderen være med til at
sikre, at den kriminalpræventive indsats bliver sammenhængende og helhedsorienteret. Og gennem
en tæt kontakt og et nært kendskab til den unge kan
gadeplansarbejderen tilpasse indsatsen til den unges
livssituation, udfordringer, ressourcer og behov.
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Ungdomskriminalitet er et resultat af komplekse sammenspil mellem mange faktorer. For at bekæmpe ungdomskriminalitet er det derfor nødvendigt at anlægge
en helhedsorienteret tilgang.
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UDNYT DE EKSISTERENDE TILBUD
UNGDOMSKOMMISSIONENS ANBEFALINGER

Gadeplansindsatsen skal ikke stå alene – den skal trække

TIL EN HELHEDSORIENTERET

på de mange tilbud, der allerede findes i kommunens almin-

KRIMINALPRÆVENTIV INDSATS

delige og specialiserede systemer. Kunsten er, at gøre den

”Den mest effektive kriminalitetsforebyggende indsats

unge parat til at profitere af tilbuddene, samt ikke mindst

er efter kommissionens opfattelse tidlig, helhedsorien-

at gøre de professionelle klar til mødet med den unge. Ga-

teret, tværsektoriel og sammenhængende. Med dette

deplansarbejderen kan bygge bro og mediere mellem den

sigter kommissionen til følgende:

unge og ”systemet” – en relation der ofte er præget af konflikt. Derudover kan vidensdeling og koordinering mellem

•

Tidlig: Det vil sige en indsats, der er såvel tidlig

gadeplansindsatsen og aktører som skole, klub, politi og

i tid, altså tidlig i forhold til den alder, hvor børn

sociale myndigheder styrke den fælles indsats og under-

og unge typisk begynder at begå kriminelle

støtte identifikationen af unge i målgruppen.

handlinger, som tidlig i forhold den enkelte
kriminelle handling.
•

Helhedsorienteret: Det vil sige en indsats,
der retter sig imod ikke blot børn og unge, men
også mod deres (nære) omgivelser i form af
familie, venner og øvrige daglige netværk.

•

Tværsektoriel: Det vil sige en indsats, der går
på tværs af sædvanlige skel ikke blot mellem
myndigheder og andre aktører, men også i det
indbyrdes forhold mellem forskellige
myndigheder.

•

Sammenhængende: Det vil sige, at der er
sammenhæng ikke blot i den enkelte aktørs
indsats/behandling i forhold til børn og unge,
men også i det indbyrdes forhold mellem
forskellige aktørers indsats”.
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INDIVIDUELLE MENTORFORLØB VISER
LOVENDE RESULTATER
Mentorforløb med professionelle, pædagogisk uddannede
mentorer, som de unge har tillid til, giver de bedste forudsætninger for en helhedsorienteret indsats. Mentorforløbene viser lovende resultater i form af mindsket kriminalitet og
styrket tilknytning til uddannelse og beskæftigelse.
I mentorforløbene arbejdes der med den unges identitet, selvopfattelse, selvtillid og personlige udfordringer og
handlemønstre. Metoden er personlige samtaleforløb ud
fra et fagligt fundament og med anvendelse af konkrete
samtaleredskaber. De individuelle forløb er mest virksomme, når de er intensive, langvarige og emotionelt støttende,
MENTORINDSATSER

inddrager den unges netværk og har særlig fokus på de for-

En central del af den individuelle, helhedsorienterede indsats er et mentorforløb, hvor den unge bliver tilknyttet en

hold, der har direkte betydning for den kriminelle adfærd.

gadeplansarbejder eller en anden professionel mentor. Forskning viser, at mentorindsatser er mest virkningsfulde, hvis de lever op til følgende kriterier:
1. Indsatsen varer mindst ét år.
2. Mentor og den unge mødes mindst én gang om ugen i flere timer ad gangen.
3. Mentor er engageret og anerkendende.
Mentorordningen bør bestå af henholdsvis praktisk støtte i hverdagen og individuelle samtaler med fokus på
personlig udvikling.
DU KAN LÆSE MERE OM MENTORINDSATSER HER:
Nana Øland Frederiksen m.fl.: Mentorer i udsatte boligområder - Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats.
Center for Boligsocial Udvikling, 2013.
Henriette Nobili Christiansen: Effekten af Mentor- og fritidsindsatser for unge i risiko. En systematisk kortlægning.
Det Kriminalpræventive Råd, 2012.
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HELHEDSORIENTEREDE GADEPLANFORLØB I ODENSE
Individuelle mentorforløb i Odense Kommunes helhedsorienterede gadeplansindsats

53 pers.
0%

25 %

I gang med uddannelse eller arbejde

14 pers.

87 %
50 %

75 %

Ikke i gang med uddannelse eller arbejde

1
100 %

Dømt for ny kriminalitet

I Odense er der opstartet 91 individuelle mentorforløb for

Det er også lykkedes at øge forældrenes forståelse for

unge i alderen 15-24 år. Ud af de 91 unge har 69 gennem-

deres børns komplekse livssituation, så forældrene i højere

ført et forløb på ni måneder. Ud af de 69 unge, der har

grad kan hjælpe og støtte de unge. Endelig har gadeplans-

gennemført et mentorforløb, er 53 i dag i uddannelse eller

medarbejderne styrket koordineringen mellem de aktører,

beskæftigelse. To sidder i fængsel for ny kriminalitet.

der har med den unge at gøre, så indsatsen er blevet mere
sammenhængende og koordineret.

I en evaluering af den helhedsorienterede gadeplansindsats i Vollsmose, peger Jan F. Hansen (2014) på, at de

LÆS MERE OM DEN HELHEDSORIENTEREDE

individuelle forløb har sat de unge i stand til at forholde sig

GADEPLANSINDSATS I VOLLSMOSE:

strategisk til deres eget liv og planlægge fremad. Gennem
samtaler med en professionel mentor har de unge opnået

Lasse Kjeldsen Maria Vilsgaard Murphy og Nana

en større modenhed, er blevet bedre til at reflektere over

Øland Frederiksen: Hele vejen rundt – Inspirationshæfte

egen fortid og er blevet hjulpet til at reformulere en domi-

om mentorer og inddragende netværksmøder for udsatte

nerende negativ livsfortælling.

unge. Center for Boligsocial Udvikling, 2014.
Jan F. Hansen: Evaluering af projekt gadeplan med individuel personfokusering. University College Lillebælt, 2014.
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MÅLGRUPPE OG
PROBLEMSTILLINGER
TERRITORIELLE UROSKABENDE
UNGDOMSGRUPPER
DE BEDSTE RESULTATER NÅS
MED UNGE UNDER 18

•

Er 13-23 år.

•

Holder til i udsatte boligområder, hvor de har et

Selvom de territorielle uroskabende ungdomsgrupper
udgør gadeplansarbejdets kernemålgruppe, kan gadeplansindsatserne også henvende sig til yngre og mindre

fællesskab omkring et territorialt tilhørsforhold, en

belastede unge. CFBU’s evaluering af helhedsorienterede

fælles opvækst og stærk indbyrdes loyalitet.

gadeplansindsatser tyder på, at gadeplansindsatsen virker
bedst på unge under 18 år, og at det er en fordel at sæt-

•

te ind så tidligt som muligt. Unge over 18 år er sværere at

Færdes mest i eget område og forsvarer området
og hinanden i konfliktsituationer.

hjælpe, idet deres problemstillinger er mere komplekse og
rodfæstede, ligesom målgruppen er mindre interesserede

•

Ikke alle kommer fra socialt belastede hjem, men

Helhedsorienterede gadeplansindsatser er målrettet unge,

i den hjælp, gadeplansarbejderne kan tilbyde. Knytter man

velfungerende unge kan blive involveret i

som tilbringer en stor del af deres fritid ”på gaden” i udsatte

derimod relationer til målgruppen i den tidlige ungdom, er

kriminalitet, fordi de føler sig forpligtet over for

boligområder sammen med deres venner. De kan have for-

det lettere at arbejde med dem, når de bliver ældre, og den

deres venner.

bindelser til kriminelle grupperinger og har selv kriminelle

kriminelle risikoadfærd begynder at vise sig.

erfaringer eller udviser en bekymrende adfærd i skolen og

•

i fritiden – især i det offentlige rum. Nogle har misbrugspro-

Samtidig er det vigtigt ikke at slippe de unge, når de fylder

blemer, og nogle har forskellige psykiatriske problemstillin-

18. Mange kommunale tilbud og støttefunktioner ophører,

ger. En del kommer fra familier med sociale problemer eller

når den unge bliver myndig. For kriminelle og kriminali-

dårlig psykisk trivsel og får derfor ikke tilstrækkelig støtte

tetstruede unge er der derfor et særligt behov for, at indsat-

hjemmefra.

sen følger den unge efter det 18. år.

Grupperne kan have forbindelser til ældre og mere
organiserede kriminelle grupperinger.

•

Den udøvede kriminalitet omfatter indbrud, vold,
overfald, biltyverier, hærværk mv.

Kilde: Kasper Bisp Hansen og Maria Bislev: ProblemMålgruppen for gadeplansindsatserne sammenfalder i høj

skabende ungdomsgrupper i Danmark. Det Kriminal-

grad med de unge, Det Kriminalpræventive Råd betegner

præventive Råd, 2013.

som territoriale ungdomsgrupper.
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MEDARBEJDERNE
GADEPLANSMEDARBEJDERNE SKAL HAVE

SYSTEMKENDSKAB

gere og mere specialiseret indsats end den, gadeplansar-

STÆRKE SOCIALPÆDAGOGISKE KOMPETENCER

Samtidig er det vigtigt, at gadeplansmedarbejderen har et

bejderne kan tilbyde. Derfor er det vigtigt, at gadeplansar-

Opsøgende gadeplansarbejde er socialt arbejde, hvor

godt kendskab til det kommunale system. Brobygning til

bejderne ved, hvor og hvordan den unge kan få den mest

medarbejderne arbejder opsøgende i boligområdet – ty-

normalsystemet er en stor del af gadeplansarbejdet. Ofte

relevante hjælp.

pisk i eftermiddags- og aftentimerne. Det opsøgende ar-

har målgruppen komplekse problemer, der kræver en læn-

bejde foregår mest i gademiljøet, men kan også indebære
besøg i klubber og væresteder, hvor de unge hænger ud.
Gadeplansarbejde er traditionelt blevet udført af mange
forskellige faggrupper – fra lærere, pædagoger og politibetjente til tidligere kriminelle med rod i lokalmiljøet. I ”Betænkning om indsatsen mod ungdomskriminalitet” anbefaler Ungdomskommissionen, at der ansættes medarbejdere
med en faglig, socialpædagogisk baggrund. Samtidig skal
medarbejderne have et godt kendskab til såvel det kommunale system som til lokalområdet og målgruppen
FAGLIGE KOMPETENCER
Anvendelse af pædagogisk uddannet personale har blandt
andet den store fordel, at medarbejderne har et bredt arsenal af virkemidler – herunder samtaleteknikker – og kan
foretage bevidste metodevalg. Især den opsøgende del af
gadeplansarbejdet er karakteriseret ved, at medarbejderne opererer langt fra ledelsen og derfor er nødt til at kunne
agere hurtigt på egen hånd.
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Man skal have et godt kendskab
til systemet, for det er jo egentlig det,
man repræsenterer. Jeg får knopper,
når jeg hører en opsøgende medarbejder sige ”dem der inde i kommunen”
– fordi vi er kommunens spydspidser
derude, vi er kommunens repræsentanter, sikkerhedsnettet under de
unge, der falder gennem systemet.
Man er nødt til at stå ved, at man
repræsenterer kommunen.
Projektleder

PERSONLIGE KOMPETENCER

I arbejdet med udsatte unge vurderes det dog, at den pæ-

Endelig skal medarbejderen være i stand til at bruge sig

dagogiske faglighed er vigtigere end en fælles baggrund,

selv og sine egne erfaringer i det pædagogiske arbejde.

og i visse situationer kan lokalt kendskab og fælles bag-

Bl.a. kan man drage fordel af en fælles kulturbaggrund, fæl-

grund endda være en ulempe, da det kan betyde, at det

les sprog eller et lokalt kendskab, så man lettere kan opnå

professionelle forhold mellem medarbejder og ung utyde-

kontakt til og accept blandt målgruppen.

liggøres.
Det kan især være en ulempe at bruge medarbejdere fra
lokalområdet, fordi det kan være svært for både medarbejdere og de unge at sætte grænser mellem arbejds- og

Det er et problem, hvis drengene begynder at kalde mig for ”bror”.
Det bliver meget privat – for drengene
i hvert fald – og de begynder at ringe
på alle mulige mærkelige tidspunkter
og kan ikke forstå, hvis man siger, at
man ikke er på arbejde. Så siger de ”
jamen er jeg bare en slags arbejde for
dig, er jeg ikke din bror?”

privatliv.

Projektleder
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GADELIVET
Kriminelle og kriminalitetstruede unge, der opholder sig

indledende faser handler derfor i høj grad om at gå fra at

meget i gademiljøet, kan have behov for hjælp og støtte

være kendt til at være godkendt. Synlighed og tilstedevæ-

FASER I DET OPSØGENDE

for at komme ind på en mere positiv livsbane. Ofte nærer

relse skal veksles til accept og tillid.

GADEPLANSARBEJDE

afholder dem fra at søge hjælp. De unge kan have dårlige

Når tillidsrelationerne er stærke nok, giver det mulighed for

1.	 Indledende kortlægning og afgrænsning af miljøet

erfaringer med ”systemet” eller mangle viden om, hvilke

at arbejde mere intensivt og individuelt med de unge. Det

muligheder der findes. Opsøgende gadeplansarbejde kan

opsøgende arbejde går derfor gradvist mere over i en indi-

være med til at overkomme nogle af disse problemer.

viduelt, helhedsorienteret indsats.

Opsøgende gadeplansarbejde giver legitimitet og tillid

Den opsøgende indsats må imidlertid ikke blive en ”kom-

Det opsøgende gadeplansarbejdes styrke er at skabe kon-

mune-i-kommunen”. Når der er behov for en langvarig og

takt og opbygge tillidsrelationer til kriminelle og kriminali-

specialiseret indsats, skal de opsøgende medarbejdere

tetstruede unge i gademiljøet.

derimod kunne bygge bro til relevante tilbud. En stor styrke

de unge imidlertid en mistillid til det offentlige system, der

ved gadeplansindsatsen er, at medarbejderne kan overføI sin ph.d. afhandling om opsøgende gadeplansarbejde,

re legitimitet til kollegerne i de øvrige tilbud og hjælpe den

Framing Trust at the Street Level, fremhæver Kevin Perry

unge godt på vej.

2.	 Tilstedeværelse, rytme og genkendelse
3.	 Den første kontakt
4.	 Integration i miljøet
5.	 Interaktion, opnå tillid og skabe relationer
6.	 Intervention, rådgivning og vejledning,

tillid som afgørende for at kunne hjælpe de unge. Tillid er

konfliktløsning og konfrontation

en nødvendighed både for at få adgang til målgruppen og
for at få et indblik i de problemstillinger, de enkelte unge

7.	 Mediering, brobygning, stabilisering og

kæmper med. Tillid er ligeledes afgørende for, om de unge

selvstændiggørelse

er modtagelige for hjælp. Set i det lys er tillidsopbygning
det vigtigste direkte resultat af det opsøgende gadeplans-

8.	 Afslutning og afsked

arbejde.
Ruth Borrits og Hans-Erik Rasmussen: OpsøgenTillidsopbygning tager tid. I starten oplever mange opsø-

de gadeplansarbejde blandt unge.

gende gadeplansmedarbejdere, at de bliver mødt med

Hans Reitzels Forlag, 2012.

mistillid og set som ”stikkere” og spioner for kommunen. De

- 14 -

BRUG IKKE OPSØGENDE MEDARBEJDERE
SOM VAGTVÆRN
Mange steder sender man opsøgende medarbejdere på
gaden for at sætte en stopper for kriminalitet, hærværk og
uro i boligområdet. Men det er en dårlig idé at sætte opsøgende medarbejdere til at agere vagtværn. De unge føler
det nemlig som en mistænkeliggørelse og et tillidsbrud, når
gadeplansmedarbejderne holder øje med dem eller arbejder for tæt sammen med politiet. Det underminerer mulig-

Vi prøver med alle drengene stille og roligt at opbygge en relation og tillid.
Det er det eneste, vi kan som gadeplansmedarbejdere. Vi har jo ingen midler eller myndighed. Det eneste værktøj vi har er relationsarbejde. Det er det eneste,
det handler om for os. Vi kan ikke bestemme over drengene, så det handler om
at opbygge en relation. Og når drengene finder ud af, at man er oprigtig og gerne vil hjælpe dem, så er det også der, at de begynder at åbne sig op.
Projektleder

hederne for at opbygge tillidsrelationer til de unge, og dermed bliver det sværere at hjælpe dem ud af kriminaliteten
på længere sigt.
Meget tyder desuden på, at opsøgende gadeplansarbejde
har en begrænset virkning i forhold til direkte nedbringelse
af kriminalitet og uroskabende adfærd. Selvom der er flere
øjne på gaden, bliver kriminaliteten tilsyneladende ikke reduceret. Det kan skyldes, at selv en massiv tilstedeværelse
ikke er nok til at udgøre en effektiv overvågning af området,
men at kriminaliteten blot forskydes til andre dele af bebyggelsen eller til tidspunkter, hvor gadeplansmedarbejderne
ikke er på gaden.
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FAMILIEN
Hjemmet har stor betydning for unges kriminalitet. Dels er vold, omsorgsvigt, misbrug eller
kriminalitet i hjemmet faktorer, der kan føre til, at børn og unge selv udvikler en kriminel livsstil. Men også forældrenes opdragelsesmetoder, opsyn med og deltagelse i den unges liv
påvirker risikoen for at begå kriminalitet.
Omvendt er et godt forhold mellem børn og forældre en beskyttende faktor ift. ungdomskriminalitet. Især når det drejer sig om hjemmeboende unge er det derfor vigtigt så vidt muligt
at involvere familien, og der er da også dokumentation for, at kriminalpræventive indsatser
er mere virksomme, hvis de inddrager forældrene.
Selvom nogle forældre har et konfliktfyldt forhold til det kommunale system, har opsøgende
gadeplansmedarbejdere i langt de fleste tilfælde succes med at opbygge tillids- og samarbejdsrelationer med forældrene.
OPSØG FAMILIERNE I HJEMMET
Den bedste måde at arbejde med familieinddragelse er gennem en direkte kontakt til familierne i hjemmet. Kontakt til forældrene bør altid ske efter aftale med den unge. Og så er det
en fordel at opbygge forældrerelationerne med afsæt i positive begivenheder – fremfor kun
at kontakte familien, når der er problemer. Arbejdet med forældreinddragelse kræver god
tid, forståelse for forældrenes situation og et blik for, hvilke ressourcer i hjemmet, der kan
aktiveres.
Vil man i kontakt med de mest udsatte familier og forældre til kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge, er det til gengæld ikke tilstrækkeligt blot af åbne dørene for henvendelser.
Åbne tilbud som f.eks. rådgivningstilbud eller forældrearrangementer har begrænset succes, fordi kernemålgruppen – de mest udsatte familier – kun sjældent benytter tilbuddene.
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MISTILLID TIL SYSTEMET
De unge og deres forældre er ofte skeptiske overfor ”kom-

FAMILIEINDDRAGELSE GENNEM NETVÆRKSMØDER

munen”. Det kan bunde i langvarige, problemorienterede og

Inddragende netværksmøder er en måde at inddrage den unges familie og netværk i det kriminalpræventive arbejde.

konfliktfulde forløb med forskellige myndigheder præget af
tvang og pligt frem for frivillighed. Det kan også skyldes

I netværksmøderne deltager den unge selv sammen med forældre og evt. andre personer i den unges personlige net-

usikkerhed om, hvad kommunen kan og vil gøre i forhold til

værk. Fra gadeplansindsatsen deltager den unges mentor, en uvildig mødeleder og en referent. Derudover deltager de

familien og børnene.

relevante professionelle, der har med den unge at gøre – f.eks. klasselæreren, UU-vejlederen,
sagsbehandler, SSP-medarbejder eller lignende. Men det kan også være andre voksne, der kender den

Erfaringen er dog, at forældrene er åbne for at tage imod

unge – f.eks. en fodboldtræner eller en arbejdsgiver.

tilbuddet, når bare det formidles som et frivilligt tilbud, hvor
de selv sidder for bordenden. Desuden har det betydning at

Formålet med de inddragende netværksmøder er at skabe et rum for dialog mellem den unge, den unges

medarbejderne er kendte lokalt. Forældrene har typisk selv

netværk og de professionelle. Netværksmøderne skal bidrage positivt til at afklare den unges situation og skabe et

kæmpet længe med at holde deres barn ude af problemer

konstruktivt samarbejde, fælles aftaler og koordinering af det fortsatte forløb.

og er kun glade for en hjælpende hånd.
Det er afgørende, at netværksmøderne faciliteres af en uvildig mødeleder uden myndighedsfunktion.
Mødelederen skal have kompetencer inden for systemisk teori, neutralitetsteknikker og facilitering af
tværfaglige møder med forældre.
Gennem de inddragende netværksmøder får den unge og forældrene et rum, hvor dialogen er ligeværdig, og
hvor familien og den unge også føler, at deres synspunkter kan komme til udtryk og bliver taget alvorligt.
Forældrene og den unge har ofte selv en dagsorden for, hvad de gerne vil tale med de professionelle om på
netværksmøderne. Og de er selv med til at bestemme, hvilke aktører der skal inviteres.
DU KAN LÆSE MERE OM INDDRAGENDE NETVÆRKSMØDER HER:
Socialstyrelsens hjemmeside: www.inddrag.nu
Mette-Louise Johansen m.fl.: Mod en fælles indsats. DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur, 2006.
Leif Olsen og Nanna Kold: Implementering af processuelle netværksmøder. KORA, 2013.
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FRITIDEN
Det opsøgende arbejde suppleres ofte med fritidsaktivite-

Forskning viser dog, at fritidsaktiviteter som regel ikke i sig

FOKUS PÅ FORMÅLET

ter. Fritidsaktiviteter har den store fordel, at de tilbyder de

selv er kriminalitetsforebyggende. Formålet med fritidsak-

Fritidsaktiviteter kan være et godt redskab – både til kon-

unge en attraktiv mulighed for noget sjovt og uforpligten-

tiviteterne bør derfor være at opbygge relationer – ikke at

taktskabelse og i nogle tilfælde også i det pædagogiske ar-

de samvær med et positivt indhold. Fritidsaktiviteter udgør

de i sig selv skal mindske kriminaliteten.

bejde med målgruppen. Man taber dog let formålet af syne,

en god ramme for at lære de unge at kende og se dem i en

når aktiviteterne skal omsættes til praksis, fordi de logisti-

gruppesammenhæng.

ske og praktiske udfordringer hurtigt begynder at stjæle
fokus. Der er derfor risiko for, at fritidsaktiviteterne bliver til
”aktivitetsfælder”, der sluger ressourcer uden at bidrage til
den kriminalpræventive indsats.
TYDELIGE RAMMER OG STRUKTUR
Tydelige rammer og klare linjer er vigtigt, fordi indsatserne
ofte møder et stærkt pres fra de unge, der gerne vil bestemme over indholdet i aktiviteterne. Uden tydelige rammer og
den nødvendige faglige ballast kan det være svært at modstå dette pres.
KOORDINERING OG KONTINUITET
Hvis man skal arbejde med adfærd og adfærdsændringer,
kræver det kontinuitet og en langsigtet indsats. Fritidsaktiviteter i gadeplansregi har tit en begrænset varighed. De
bør derfor ikke stå alene, men derimod bygge bro til andre
mere permanente tilbud. Det kræver et tæt samarbejde
med de øvrige tilbud i området.
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GODE RÅD TIL FRITIDSAKTIVITETER
1. Medarbejderne skal være fagligt rustede til at 		
arbejde socialpædagogisk med de unges adfærd, 		
engagement osv., og dette skal tænkes ind i
indsatsen.
2. Sæt klare rammer og struktur på fritidsaktiviteterne; det mindsker konflikter og
normbrydende adfærd.
3. Lad aktiviteterne være åbne for alle unge, ikke kun
de mest belastede. Det mindsker risikoen for negativ
gruppedannelse og stigmatisering af de
kriminalitetstruede, og man undgår at ”belønne”
negativ adfærd.
4. Lav aktiviteter med et pædagogisk formål, hvor
de unge får trænet deres sociale kompetencer, fx
gennem holdsport, eller får udfordret deres ver
densbillede ved, fx at kommer steder hen, de ellers
ikke ville komme.
LÆS MERE OM FRITIDSAKTIVITETER
TIL KRIMINELLE OG KRIMINALITETSTRUEDE
UNGE HER:
Henriette Nobili Christensen: Effekten af mentor og fritidsindsatser for unge i risiko. Det Kriminalpræventive Råd,
2012.
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SKOLEN
Mange unge i udsatte boligområder har problemer i skolen

Endelig er der unge, der er blevet smidt ud af – eller blot er

i form af konflikter med lærere og andre elever, meget fra-

holdt op med at komme i – skolen og som har brug for et nyt

vær og mange skoleskift. Mange unge i udsatte boligom-

skoletilbud. Her kan den opsøgende gadeplansmedarbej-

råder kommer derfor ud af grundskolen med et lavt fagligt

der støtte i overgangen, så den nye skole er forberedt på

niveau, der gør det svært at tage en ungdomsuddannelse. I

opgaven, den nødvendige overlevering sikres, og den unge

2011 var der kun 29 % af de 20-årige i udsatte boligområder,

får en god start med mulighed for at lægge fortidens nega-

som havde gennemført en ungdomsuddannelse, mens det

tive rollemønstre fra sig.

tilsvarende tal på landsplan var 51 %.
Forskningen viser, at der er en tæt sammenhæng imellem
skolegang og kriminalitet. En problematisk skolegang med
stort ulovligt fravær og hyppige skoleskift er forbundet med
en øget risiko for at begå kriminalitet, ligesom unge med kriminelle erfaringer ofte har et dårligt forhold til deres lærere,
sjældent laver lektier, og generelt har en negativ opfattelse
af, hvordan det er at gå i skolen.
INDIVIDUELLE INDSATSER SKAL HAVE FOKUS PÅ
SKOLE OG UDDANNELSE
Gadeplansindsatsens vigtigste bidrag er i samarbejde med
skolen at yde en individuel støtte til unge i målgruppen.
Nogle unge skal have hjælp med at komme op om morgenen, andre behøver støtte til dialogen mellem hjemmet og
skolen eller til håndtering af konflikter i skoletiden.
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Nogle af de unge er blevet sat til
side i skolen... og hvis de bare ikke var
i vejen. Den første ros de fik, det var,
da de begyndte at ryge hash, for så
sad de stille i timerne
Gadeplansmedarbejder
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JOBBET
Kun hver fjerde ung i udsatte boligområder har et fritidsjob.

•

På landsplan er det hver anden. Derfor er fritidsjobindsat-

Fritidsjobbet skal fremme mulighederne for skole og

HOLD FOKUS PÅ SKOLE OG UDDANNELSE

uddannelse.

Undersøgelser viser, at unge der bruger meget tid på et fri-

ser, der hjælper unge i gang med et fritidsjob, meget attraktive og en effektiv måde at skabe kontakt til gruppen af kri-

tidsjob generelt klarer sig dårligere i skolen. Det kan i nogle
•

minelle og kriminalitetstruede unge.
På trods af, at arbejdet med fritidsjob er en udbredt meto-

•

de i kriminalitetsforebyggende arbejde, er der i forskningen

Fritidsjobbet skal give den unge muligheder for positiv

tilfælde skyldes, at fritidsjobbet tager fokus fra skolegan-

selvudvikling.

gen.

Fritidsjobindsatsen skal følges op med individuel støtte

For gadeplansmedarbejderne er det vigtigt at afklare, hvor-

og vejledning.

dan man ønsker at forholdet mellem skole og arbejde skal

ikke entydig dokumentation for, at fritidsjob skulle mindske
risikoen for ungdomskriminalitet. Hvis man bruger fritidsjobindsatser som en del af gadeplansarbejdet, er det derfor

være. Skal den unge kun tilbydes et job, hvis han samtidig
•

Arbejdsgiveren skal klædes på til at påtage sig den

kan passe sin skole? Eller udgør job eller praktik en kon-

socialpædagogiske opgave.

struktiv succesoplevelse som midlertidigt alternativ i en

vigtigt at være opmærksom på, at:

konfliktfyldt skolegang – måske indtil et nyt skoletilbud er
på plads?
FRITIDSJOBINDSATSER GIVER MULIGHED
FOR LÆRING
De praktiske erfaringer med fritidsjobindsatser er entydigt
positive. Et fritidsjob kan være med til at give de unge et nyt
og mere positivt selvbillede og livsindhold, nye kompetencer samt adgang til nye og mere konstruktive relationer og
roller. De mest lovende fritidsjobindsatser har et helhedsorienteret blik på den unge, hvor formålet med indsatsen
ikke kun er at få de unge i job, men også at skabe en positiv
personlig udvikling og læring, hvor der bl.a. stilles krav til
den unges opførsel.
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KLÆD DEN UNGE OG ARBEJDSGIVERNE PÅ TIL OPGAVEN
Fritidsjobindsatser indebærer, at en del af arbejdet med de kriminelle og kriminalitetstruede

ERHVERVSMENTORINDSATSER

unge foregår på arbejdspladserne. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgivere bliver klædt på til at

En måde at sikre et større udbytte af fritidsjobindsatser er ved at kombinere fritids-

modtage de unge, og at der løbende følges op på, hvordan det går.

jobbet med en
erhvervsmentorordning.

Også for den unge kan der være tale om et stort skridt, og det kan være en udfordring at passe et fritidsjob. Derfor er det vigtigt at følge op med støtte og vejledning undervejs, ligesom

Erhvervsmentorordningen består i, at den unge bliver parret med en medarbejder

det kan være nødvendigt at hjælpe den unge med at komme på arbejde til tiden eller tage de

på arbejdspladsen, som påtager sig en mentorrolle over for den unge. Mentoren

svære samtaler med arbejdsgiveren, hvis tingene ikke går som planlagt.

er ansat i virksomheden, men mod at mentoren stiller sig til rådighed, refunderer
gadeplansindsatsen til gengæld den unges løn i en periode på et halvt år eller længere, hvis det er nødvendigt.
Der kan både samarbejdes med store virksomheder og små virksomheder. I større
virksomheder forventes de unge typisk at kunne indgå med en begrænset støtte.
På de små virksomheder er der bedre mulighed for at rumme nogle af de mest
belastede unge ved at give mere individuelt tilpassede arbejdsopgaver og en mere
intensiv og personlig mentorstøtte.
Mentorerne er virksomhedsejere, bestyrere eller lignende, og de bruger i høj grad
deres personlige ressourcer i form af personlige erfaringer, autoritet og netværk i
arbejdet med de unge.
Gadeplansmedarbejderne følger op på de enkelte ansættelsesforløb, dels gennem
dialog med virksomhederne, dels med løbende møder med den unge.
DU KAN LÆSE MERE OM FRITIDSJOBINDSATSER HER:
Nana Øland Frederiksen m.fl.: Fritidsjobindsatser - Inspiration til arbejdet med
unge og fritidsjob. Center for Boligsocial Udvikling, 2011.
Louise Glerup Aner: Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte
boligområder. Center for Boligsocial Udvikling, 2012.
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