
  GODE RÅD
TIL AT HÅNDTERE UNGES 
SAMVÆR PÅ AFDELINGENS 
UDEAREALER



VI HAR EN FÆLLES
UDFORDRING
Større børn og unge samles ofte på fælles udearealer 
for at dyrke deres fællesskab. 

I nogle tilfælde kan de unges samvær medføre affald, rod 
og måske endda hærværk på det sted, hvor de mødes. 

Det kan skabe utryghed blandt beboere og 
besøgende i afdelingen. 

SÅ HVAD GØR VI?
OG HVORDAN HÅNDTERER VI SITUATIONEN?

GODE RÅD TIL AT 
HÅNDTERE SITUATIONEN

SSP har udarbejdet en række gode råd og 
vejledning til at skabe en god lokal løsning. 

*SSP er et samarbejde mellem 
Socialforvaltning, Skole og Politi. 

HVAD GØR VI HER OG NU?

Anmeld evt. hærværk eller hændelse til politiet
112: Hvis der er sket en ulykke, alvorlig forbrydelse eller lignende 
114: Hvis det ikke er hastende
Orienter efterfølgende AL2bolig
Sørg for at der er tilgængelige skraldespande

VED KONTAKT TIL POLITI & AL2BOLIG ER DER BRUG FOR 
FØLGENDE OPLYSNINGER HVIS MULIGT: 

Hvor og hvornår mødes de unge?
Har I været i dialog med de unge?
Hvilke unge er der tale om?
Hvad mødes de om?

AL2bolig kan i visse tilfælde være behjælpelige med at indkalde til 
et møde med jer og lokale aktører f.eks. politi. 

FORMÅLET ER, AT VI I FÆLLESSKAB AFKLARER: 

Om og hvordan de unge kan være på udearealerne
Om og hvordan de unge kan/skal henvises til andre steder
Hvem der skal inddrages for at løse problemet
Hvordan vi styrker vores kommunikation og vidensdeling



VI ANBEFALER,
AT I OVERVEJER:

        HVAD GØR VI PÅ LANG SIGT?

1 I nogle områder er det, gennem dialog med 
gruppen af unge, lykkedes at skabe gode rammer 
for fællesskab bl.a. ved at: 

Inddrage de unge i beslutningsprocessen
Henvise dem til at bruge faciliteterne på en god måde
Opstille flere affaldscontainere 
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Overvej hvordan der kan skabes udendørs rum, hvor 
de unge kan udvikle et positivt fællesskab f.eks. en
multibane eller lignende. 

Undersøg om der kan laves fysisk tryghedsskabende 
forandringer f.eks. at åbne området ved at ændre 
bevoksning, belysning eller andre forhold. 

Overvej og afklar om udfordringen kræver større indsats.

Afklar hvilke andre samarbejdspartnere der skal
involveres i et bredere samarbejde.

5

Aftal hvordan episoder bliver anmeldt til politiet, 
og hvem der gør det. 
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SPØRGSMÅL, RÅD OG VEJLEDNING? 
HENVEND JER TIL: 

info@AL2bolig.dk

87 45 91 91


