UNGES SAMVÆR PÅ

INSTITUTIONER OG SKOLERS

LEGEPLADSER

GODE RÅD TIL AT HÅNDTERE UNGES SAMVÆR PÅ
INSTITUTIONER OG SKOLERS LEGEPLADSER
VI HAR EN FÆLLES UDFORDRING
Større børn og unge samles ofte på institutioner eller skolers
legepladser, i parker med videre for at dyrke deres fællesskab.
I nogle lokalområder er det lykkedes gennem dialog med gruppen af
unge at skabe gode rammer for deres fællesskab blandt andet gennem
vejledning om brug af faciliteterne på en god måde og benytte de
opstillede affaldscontainere m.m.
I nogle tilfælde kan de unges samvær dog medføre hærværk og
svineri på det sted, hvor de mødes.
Det kan skabe utryghed blandt medarbejdere, brugere og naboer.
Så hvad gør vi, når det ikke lykkes? Og hvordan håndterer vi
situationen?
VI SKAL SKABE EN LØSNING DER PASSER TIL JER
Grupperne kan være forskellige i størrelse, alderssammensætning og
adfærd. Derfor kræver eventuelle tiltag og indsatser lokale løsninger,
som passer til jer.
GODE RÅD TIL AT HÅNDTERE SITUATIONEN
SSP Lyngby har udarbejdet en række gode råd og vejledning til at skabe
en god lokal løsning for jer:
• Tag kontakt til jeres lokale GadeTeams medarbejder. Det gør I
gennem jeres lokale klubleder.(se bagsiden)
• De opsøgende medarbejdere har brug for oplysninger fra jer om:
o Hvornår og hvor de unge mødes
o Hvad har I eller andre gjort og har der været dialog med de unge
o Hvilke unge der er tale om, hvis I ved det
o Hvad de mødes om, hvis I ved det
• De opsøgende medarbejdere vil så gå rundt i området og eventuelt
snakke med de unge og jeres personalegruppe.

Er der tale om gentagende tilfælde, vil den lokale SSP-kontaktpædagog
vurdere om der skal indkaldes til et distriktsmøde, hvor der kan være
repræsentanter fra jeres skole, eller institution, boligforeninger,
grundejerforeninger, institutionsbestyrelser og politiet.
Formålet er i fællesskab at afklare:
 Om de unge må være på legepladsen?
 Om de unge skal henvises til andre steder?
 Om I skal inddrage politiet for at løse problemet?

SSP ANBEFALER AT I OVERVEJER:
HVAD GØR I HER OG NU
• Hvordan inddrager vi de unge i beslutningsprocessen?
• Kan vi sætte skilte op om at de unge skal bruge skraldespande, rydde
op og dæmpe lydniveauet?
• Skal vi lave aftaler med politiet om at patruljere i området?
• Kan vi organisere at voksne holder opsyn med de unge - for eksempel
Natteravnene?
• Hvem registrerer og anmelder episoder – og hvordan?
HVAD GØR I PÅ LANG SIGT
• Kræver udfordringen en større afdækning?
• Hvordan inddrager vi de unge?
• Skal vi skabe lokale udendørs rum, hvor de unge kan udvikle et
positivt fællesskab?
• Kan vi gøre noget for at åbne området ved at ændre
bevoksning, belysning eller andre ting?
• Hvilke samarbejdspartnere skal vi involvere i et bredere samarbejde?
SSP, politiet, Center for Areal og Ejendom, Center for Uddannelse og
pædagogik, klubber, foreninger eller frivillige?
• Hvem er tovholdere på processen?

Kontakt info:
Lyngby Øst
(Lundtofte, Lindgård, Trongård og Taarbæks skoledistrikter)

Klubleder Henrik Birk Nielsen
hbn@ltk.dk
Lyngby Vest
(Engelsborg skoledistrikt)

Klubleder Birte Brøns
bbr@ltk.dk
Virum I
(Fuglsanggårdsskolen og Kongevejens skoles skoledistrikter)

Klubleder Birgitte Arnvig
bia@ltk.dk
Virum II
(Virum og Hummeltofteskolens skoledistrikter)

Klubleder Mikkel Kruse
mtk@ltk.dk

Henvendelse og afklaring af opgave kan ske til:

SSP-Lyngby
Tefefon: 4597 3095
e-mail: ssp@ltk.dk

