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Til Klubberne 

Ledere og medarbejdere 

Til orientering 

Statusnotat vedr. klubbernes samarbejde med DKE 
 
Styregruppen for Albertslund Ungdomsklub afholder ca. hver anden måned 
møde med lederen af Den Kriminalpræventive Enhed, Kasper Fisker (KF). 
Klubbernes socialrådgiver deltager også i møderne. 
 
Formålet er at udvikle samarbejdet mellem klubberne og DKE.  
Det forventes, at UK-repræsentanterne returnerer til klubbernes 
personalegrupper med al relevant information, der er nødvendig for det fortsatte 
og gode samarbejde med enheden. 
Omvendt forventes det også, at personalerne i klubberne bruger klubbens UK-
repræsentant som kanal for de spørgsmål (af generel karakter og ikke 
sagsbehandling i konkrete sager), som man ønsker besvaret af DKE. 
 
Der er siden den nye klubstruktur trådte i kraft afholdt to møder med lederen af 
DKE; i juni og i august måned 2017. 
 

UK-styregruppens spørgsmål og DKE’s svar dertil 
 
• Opsøgende arbejde for klubberne kontra DKE’s opsøgende 

arbejde? 
Muligheden for at få delegeret et ansvar. I alle tilfælde, hvor der sker noget, der 
er uden for det almen pædagogiske område, skal DKE orienteres. 
 
Almen pædagogisk arbejde på gaden er klubbernes opgave, hvis man mener, 
der er behov for det. DKE arbejder med fokus- og hotspot-områder. Hvor 
fokusområder er der hvor DKE’s opmærksomhed generelt ligger, er hotspot-
områder de steder, der særligt allokeres ressourcer til - alt efter problemets 
omfang. DKE kører altså hovedsageligt på ”problemer” - der er ikke ressourcer 
til at tage sig af det almene. 
 
DKE kan ikke dække hele Albertslund hele tiden. Det er DKE’s opfattelse, at 
klubberne i det omfang, det er muligt, også har relationsarbejde i klubbernes 
nærområder/oplande. 
DKE går dog ind i problematikker, der fylder så meget, at det vurderes at kunne 
have en effekt på livskvaliteten for de borgere, der bor i området. 
 

• Hvordan kan klubberne understøtte lokalmøderne så de giver 

mening? 
DKE har valgt at nedlægge lokalmøderne. Kommunen opdeles i stedet i 3 bydele 
– fremover benævnt Bydelsfora  (ØST, VEST, SYD) – hvor alle relevante 
personer inviteres; gårdmanden, Natteravnene, den lokale købmand, Imamen, 
klubpædagogen, skolefolk m.v. 
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Formålet med den nye mødestruktur er at styrke samarbejdet med frivillige og 
motivere folk til at arbejde sammen ”nedefra”.  
 
UK-styregruppen oplyser, at de gerne vil  være med i mødeindkaldelserne og 
bidrage til, hvilke temaer der er relevante for en sådan dagsorden.. Hvor ofte skal 
møderne afholdes? Forslag fra UK-styregruppen om 4 gange årligt, dvs. 1 gang 
i kvartalet. 
 

• Handleguide til klubpædagoger om, hvornår de kan henvende 

sig til DKE? 

KF mener, at det bør være klubpædagogens opgave at vurdere, hvem der er i 

risiko for at falde uden for almenområdet og være kriminalitetstruet. Der 

indberettes via klubsocialrådgiver, med mindre andet taler for direkte 

henvendelse til DKE. Skulle sidstnævnte være tilfældet, er Nina  Nørgaard  

indgangen til DKE i enkeltsager. 
 

• Bedre branding af DKE udadtil – i forhold til borgerne?  
KF mener, det er vigtigst, at de ansatte ved, hvem DKE er, så de ansatte i 
kommunen kan orientere borgerne om muligheden for henvendelse til enheden, 
hvis det bliver nødvendigt. At systemet ved hvem DKE er, er det vigtigste.  
 

• Relationsarbejde i forhold til grupperinger, som ikke er i 

klubbernes periferi? 

Hvis der er uhensigtsmæssig adfærd og et område lider under det, så sætter 

DKE ind. Der arbejdes med grupper i det omfang, der er et 

forebyggelsesperspektiv og hvor det giver mening i forhold til at forebygge 

kriminalitet. Der er altid et formål med at kontakte en gruppe på gaden – 

formålet er at flytte dem fra A til B (B kan være indmeldelse i klubberne eller  

anden tilknytning til etablerede tilbud). Gennem gentagen kontakt skabes 

relationerne og efterfølgende muligheden for at flytte dem fra A til B. 
Meget kriminalitet forebygges i klubberne hver eneste dag.  
 

• Hvor er der grænseflader mellem DKE og klubberne, som ikke 

berøres af nogen af parterne? 
KF ser, at der mange steder er overlap, og det er helt fint. Der er ingen borgere i 
kommunen, der skal falde mellem to stole. Men vi skal fra begge sider være 
meget opmærksomme på, om der er gråzone-unge, som ikke er pædagogisk 
dækkede, og overveje om det er fint med det, eller om der skal sættes ind. 
 

• Opmærksom på boligforeningerne? 
De kommer også til at sidde med til bydelsmøderne.  
 

• Udveksling af oplysninger? 
DKE ved, hvad de skal bruge af oplysninger for at løse deres opgaver. Klubberne 
ved, hvad de skal bruge af oplysninger for at løse deres opgaver. Der skal frit 
kommunikeres mellem afdelingerne med spørgsmål m.v. der kan løfte den 
opgave, der skal løses, dér hvor den nu ligger. Klubberne skal hele tiden stille 
spørgsmål, hvis det er nødvendigt. 
 
Informationsudvekslingen foregår på daglig basis. Informationer, der skal videre 
til politiet går igennem lederen af DKE, så ingen medarbejdere hænges ud.  
KF tilbyder, at information også går fra klubberne via ham til politiet, hvis det må 
anses som nødvendigt af hensyn til fx anonymitet.  
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• Hvad er formålet med DKE’s besøg i klubberne? 
DKE kommer snart ud i klubberne igen (klubture). Formålet med besøgene er 
udveksling af oplysninger. 
Som udgangspunkt er det Metin, Jonathan og Maria, der kommer ud. De arbejder 
også som mentorer sideløbende – én til én-relationer. 
Hedemarken vil gerne have, at de kommer om eftermiddagen, hvor Ole er til 
stede. 
I AMC er man glad for de spontane besøg. Det aftaltes, at klubberne sender egne 
ønsker til, hvornår DKE kan komme forbi i klubberne.  
KF mener, at det er mandag, de kommer forbi i alle klubberne. 
 
 

Generel information om enheden og dens arbejde: 
Mange af DKE’s sager er foranstaltede med penge fra Familieafsnittet.  
80% af DKEs arbejde ligger hos de unge. Den resterende del ligger i 
aldersgruppen over 18 år. 
 
Alle enhedens niveau 1-sager er SSP-sager.  
 
Ingen tilbagefald til kriminalitet i 2016 – desværre et par stykker her i 2017. 
 
Lokalmøder erstattes af bydelsmøder: 
Kommunen opdeles i 3 områder – bydelsområder (ØST, VEST, SYD), og 
lokalmøderne erstattes af bydelsmøder, hvor alle relevante inviteres; 
gårdmanden, Natteravnene, den lokale købmand, Imamen, klubpædagogen, 
skolefolk m.v. 
 
Kontakt til DKE: 
Der er en officiel struktur og en kommandovej: 

Nina Nørgaard er indgang til DKE i enkeltsager. Nina kan kontaktes via e-mail: 

nina.schultz.norgaaard@albertslund.dk eller telefonisk på 51 68 75 02. 
 
Klub-socialrådgivers samarbejde med DKE: 
Christina samarbejder med DKE’s fagkoordinator for enkeltsager, Nina 
Nørgaard, omkring enkeltsager (et barn eller en ung, hvor klubberne har en 
bekymring på det kriminalpræventive område)  samt de børn og unge hvor der 
allerede er viden om kriminel adfærd.  
Herudover kan bekymringer om små grupperinger af unge - eller en flok 
børn/unge som klubberne ser i gadebilledet - drøftes med  Metin Cakmak, der er 
fagkoordinator for det  pædagogiske og borgervendte område i DKE. Metin kan 
kontaktes via e-mail: metin.cakmak@albertslund.dk eller telefonisk på 23 81 50 
22. 
 
Hver måned afholdes koordinationsmøder på skolerne, hvor skole, ssp, skole-
socialrådgiver, lokalpolitiet, DKE og klubsocialrådgiver deltager. Formålet med 
møderne er at sikre hurtig, koordineret reaktion og indsats i forhold til de børn og 
unge, som udviser risikoadfærd i forhold til kriminalitet. Det drejer sig om sager, 
som er kendetegnet ved i udgangspunktet at være på bekymringsstadiet. Der er 
her ofte tale om risikoadfærd i form af gadeliv, enkelte forhold/lovbrud såsom 
hærværk, tyveri eller simpel vold, tilknytning til eksempelvis ældre og mere 
udsatte grupperinger, tegn på mistrivsel og fravær i skolerne. 
 
Såfremt der er relevante sager med børn/unge, som går i klubberne eller er fra 
et område nær én af klubberne, kontaktes den enkelte klub vedr. orientering samt 
samarbejde på tværs – bl.a. deltagelse i netværksmøde, rådsmøde eller andet 
tværfagligt samarbejde. 

mailto:nina.schultz.norgaaard@albertslund.dk
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Ved disse møder, kan klubsocialrådgiver ligeledes fremlægge sager, hvor 
klubberne ser en bekymring for et barn eller ung. 
 
Klubberne kan til hver en tid orientere klubsocialrådgiver, såfremt der er en 
bekymring/man ser tegn på risikoadfærd, hvorefter klubsrocialrådgiver følger op 
på sagen med de relevante parter bl.a. DKE v. Nina, Metin eller Kasper. 


