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SSP er det tværfaglige samarbejde mellem skolerne, de sociale myndig-
heder og politiet om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Målsætningen for SSP-samarbejdet er at “opbygge, anvende og vedlige-
holde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn 
og unges dagligdag”. SSP-netværket bruges også til at opfange faresig-
naler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges leve-
vilkår tidligt nok til, at der kan gøres en indsats. Målet med SSP-samar-
bejdet er også at afklare, hvilke forebyggelsesmuligheder der er lokalt. 
Det kan være på såvel det tværfaglige som tværsektorielle niveau og 
fagligt i de enkelte områder: skolen, social-myndighed, politiet, institu-
tionerne, boligområdet, fritidsområdet og det kulturelle område.

Hertil kommer at SSP-samarbejdet gennem projekter og særlige indsat-
ser forsøger at forebygge unge og grupper af unge udvikler en uhensigts-
mæssig social og kriminel adfærd.
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SSP-udvalget og distriktsledergruppen i Center for Skole anbefaler, at der afholdes oplæg.

Arrangementer og oplæg
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Forløb til elever
Oplæg, diskussion i grupper med 
op samling på gruppearbejdet og 
holdnings debat. Afslutning med 
gode råd til eleverne.

• Oplæg til elever afholdes i 7. klasse

Forældremøde
Aftenmøde, ca 1,5 time, med fokus 
på alkohol og forældrerollen.
Oplæg, diskussion i grupper med 
opsamling på gruppearbejdet, 
holdnings debat og forældreaftale om 
alkohol. Afslutning med gode råd til 
forældre.

Forældre og elever
Aftenmøde, ca 2 timer, med fokus på 
alkohol og forældrerollen.

Oplæg, diskussion i blandede grupper 
(elev/forældre) med opsamling på 
gruppearbejdet samt forældreaftale 
om alkohol. Afslutning med gode råd 
til elever og forældre.

ALKOHOL

7. klasse

Kontakt

Janni Fuglsang
JFVJ@frederikshavn.dk
Tlf. 51 54 72 05
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Forløb til elever
Oplæg om alkohol, diskussion i grup-
per og opsamling på gruppearbejdet. 
Fakta om hash og andre stoffer. 
Holdningsdebat og afslutning
med gode råd til elever.

Forældremøde
Aftenmøde, ca 1,5 time, med fokus 
på alkohol, hash, stoffer og foræl-
drerollen.

Oplæg om alkohol, diskussion i grup-
per med opsamling på gruppearbej-
det og holdningsdebat.  Afslutning 
med oplysning om hash, stoffer og 
gode råd til forældre.

Forældre og elever
Aftenmøde, ca 2 timer, med fokus på
alkohol, hash og forældrerollen.

Oplæg om alkohol, diskussion i grup-
per med opsamling på gruppearbej-
det og holdningsdebat. Afslutning 
med oplysning om hash, stoffer og 
gode råd til elever og forældre.

ALKOHOL,
HASH OG
STOFFER
8.-10. klasse

Kontakt

Janni Fuglsang
JFVJ@frederikshavn.dk
Tlf. 51 54 72 05
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Sex & Samfund har udarbejdet nye 
undervisningsforløb om grænser og 
samtykke. Materialet henvender sig 
til indskolingen, mellemtrinet og ud-
skolingen. Det består af undervisning 
og er suppleret med øvelser i relation 
til grænser og samtykke.
 
I indskolingen er der øvelser om-
handlende grænser, samtykke og 
hvordan man aflæser kropssprog og 
give udtryk for egne grænser.  

På mellemtrinet kan undervisningen 
om grænser og samtykke blandt an-
det handle om relationer med venner 
og klassekammerater, og hvordan 
man sætter egne grænser, samt af-
læser og respekterer andres grænser.

Det kan også handle om, hvordan 
det føles at udfordre egne grænser. 

I udskolingen kan undervisningen 
sætte fokus på samtykke i seksuelle 
relationer og lære de unge at læse 
hinandens signaler. 

GRÆNSER OG 
SAMTYKKE 

0.-10. klasse

Kontakt

Janni Fuglsang
JFVJ@frederikshavn.dk
Tlf. 51 54 72 05
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Et oplæg hvor vi sætter fokus på, 
hvorfor selvværd og selvtillid er vig-
tigt, og hvad man selv kan gøre for 
at styrke disse. 

Eleverne kan opnå forståelse for
forskellen på selvværd og selv-
tillid, samt en bedre forståelse af 
 andres handlemønstre i f.eks sociale 
sammen hænge. 

Oplægget vil også omhandle trivsel 
og rummelighed, da det er afgørende 
for vores selvværd og selvtillid. 
Det kan med fordel kombineres med 
oplægget vedr. ”Digital dannelse”. 

Formålet med oplægget er at 
 forbedre elevernes selvværd og selv-
tillid samt bedre forståelse i relation 
til andre.

Kontakt

Elena Michelsen
EEMI@frederikshavn.dk
Tlf. 23 64 33 28
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SELVVÆRD OG
SELVTILLID 

0.-10. klasse



Forløb til elever
Undervisning i digital dannelse skal
sikre, at de unge er klar til at møde
den virkelighed, som internettet og
sociale medier repræsenterer.

Undervisningen i digital dannelse
omhandler emner som sociale
medier, net-etik, digital trivsel,
billeddeling, grooming og fake news.

Forældremøde
Aftenmøde, ca 1,5 time, med fokus
på digital dannelse.

Oplæg, diskussion i grupper med
opsamling på gruppearbejdet og
holdningsdebat.

Afslutning med gode råd til forældre.

DIGITAL
DANNELSE/
DEN SIKRE

SIDE
0.-10. klasse

Kontakt

Janni Fuglsang
JFVJ@frederikshavn.dk
Tlf. 51 54 72 05
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Dit Liv på Nettet er undervisnings-
materiale til folkeskoleelever og 
forældre om børns liv på de sociale 
medier, net-etik og digital trivsel. 
Materialet består af undervisnings-
moduler til 2., 4., 6. og 8. klasse. Et 
gamingmodul til mellem- og udsko-
lingselever og et forældremodul.

Formålet med Dit Liv på Nettet er, at 
hjælpe eleverne med at håndtere de 
udfordringer og problemer, som de 
sociale medier kan skabe.

Undervisningsmateriale findes på:
https://cfdp.dk/tema/digital-trivsel/
dit-liv-paa-nettet/

Kontakt

Janni Fuglsang
JFVJ@frederikshavn.dk
Tlf. 51 54 72 05

DIT LIV
PÅ NETTET

2., 4., 6. og 8. klasse
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Et oplæg, der består af emner som 
valg og konsekvenser, konkfliktned-
trapning, adfærd i det offentlige rum, 
UKN (Ungdomskriminalitetsnævnet)
og straffeattester.

Vi tilbyder vores deltagelse ad hoc i 
undervisningen og på forældremøder.

FALDGRUBER
I UNGDOMS-

LIVET
7. klasse

Kontakt 

Thomas Nielsen
tni014@politi.dk
Tlf. 61 36 31 17

Pernille Sørensen
phs007@politi.dk
Tlf. 51 51 66 27
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Fiduser til sammenhold i klassen
Sammenhold omkring børn skaber 
sammenhold mellem børn. Foræl-
drefiduser.dk samler på fiduser, der 
gør det nemt at tage ansvar for klas-
sens sammenhold, helt fra begyn-
delsen i 0. og 1. klasse.

En forældrefidus er en nem, smart 
og praktisk måde at være noget for 
sit barn og barnets klasse. Det bliver 
både lettere og sjovere at arrangere 
og deltage i klassens sociale liv og 
samarbejde på tværs. Forældrene 
lærer hinanden at kende og børnene 
bliver de helt store vindere.

Børn er meget opmærksomme på 
hinanden, og hvert barn trives bedst 
i en klasse, hvor alle har det godt og 
er med i fællesskabet.

Når man som forælder gør noget for 
sammenholdet, gør man i høj grad 
også noget for sit eget barns trivsel.

Link til undervisningsmateriale:
https://foraeldrefiduser.dk/

FORÆLDRE-
FIDUSER
0.-1. klasse

Kontakt

Janni Fuglsang
JFVJ@frederikshavn.dk
Tlf. 51 54 72 05
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Reden Aalborg tilbyder i  samarbejde 
med RedenUng et spændende og 
 relevant undervisningsforløb mål-
rettet unge i udskolingen og ung-
domsuddannelserne. Formålet med 
undervisningen er gennem aktiv 
 læring at formidle viden om seksu-
elle gråzoner, sexmobning og hævn-
porno, samt at opfordre eleverne til 
at tage et aktivt standpunkt til egne 
grænser.

Indholdet i undervisningen bliver 
tilpasset, så det passer til de børn 
og unge, der er modtagere af un-
dervisningen.

Der er både mulighed for enkelt-
stående lektioner og længere forløb.

Kontakt 

Reden Aalborg
Nana Møller Nielsen
nmn@redenaalborg.dk
Tlf. 25 64 30 33

Janni Fuglsang
JFVJ@frederikshavn.dk
Tlf. 51 54 72 05

GRÆNSER
OG GRÅZONER

7.-10. klasse
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Frederikshavn Kommune har et 
RESK-team, et tværfagligt team, som 
arbejder med radikalisering, eks-
tremisme, negativ social kontrol og 
æresrelaterede konflikter.

Du kan henvende dig til RESK-team-
et, hvis du eller nogle du kender 
bliver udsat for negativ social kontrol 
og æresrelaterede konflikter eller 
hvis du eller nogle, du kender, viser 
tegn på ekstremisme og radikalise-
ring.

•  Vi tilbyder et oplæg omkring em-
nerne hvor der vil være plads til 
debat i klasserne.

•  Vi tilbyder undervisning i kontro-
versielle emner via uddannelse for 
demokratisk medborgerskab.

Kontakt 

Janni Fuglsang
JFVJ@frederikshavn.dk
Tlf. 51 54 72 05

RESK-TEAMET

8.-9. klasse
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Hvis et barn har det svært i forbin-
delse med forældrenes skilsmisse, 
kan man tilmelde barnet en skils-
missegruppe, der er med til at støtte 
barnets trivsel. Samtalerne foregår i 
en gruppe med otte børn.

Målgruppen er børn, som har brug 
for hjælp til bearbejdelse af skilsmis-
sen og andre problemer, som skils-
missen har medført. Det kan være 
børn, der har oplevet skilsmisse for 
nylig eller for længere tid siden.

Forløbet varer 16 uger. Vi kører forløb 
i foråret og efteråret.

Børnene kan tilmeldes, hvis barnet
går i 3.-6. klasse. 

•  Mødegang hver anden mandag fra 
kl. 15.00 til kl. 17.00. 

•  Vi mødes på Heldagsskolen, 
 Jyllandsgade 6, 9900 Frederiks-
havn.

•  Forældrene skal selv sørge for 
transporten.

Kontakt 

Jane Arvidsson
jaar@frederikshavn
Tlf. 23 20 94 79

SKILSMISSE-
GRUPPER

3.-6. klasse
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Der er i Frederikshavn Kommune 
udviklet undervisningsmateriale 
vedrørende social pejling. Undervis-
ningsmaterialet er tidligere  uddelt 
til skolerne men kan rekvireres hos 
Janni Fuglsang.
 
Forestillinger om andres forventnin-
ger har en tendens til at være præget 
af sociale overdrivelser, som kan bli-
ve til såkaldte flertalsmisforståelser, 
når tilstrækkeligt mange tror på de 
 sociale overdrivelser. Mange tror, at 
 andre er mere risikovillige, end både 
de selv og andre rent faktisk er – og 
de  søger at leve op til det, de tror, er 
den normale adfærd.

Resultatet bliver, at de unge får en 
mere risikobetonet adfærd, end hvis 
deres pejling af andres forventnin-
ger og holdninger (social pejling) var 
baseret på facts i stedet for forestil-
linger.

Målet med undervisningsmaterialet 
er, at skolerne afholder en temadag 
om sociale overdrivelser og flertals-
misforståelser, som en del af skolens 
undervisningsplan for 7. klassetrin.

SOCIAL
PEJLING

7. klasse

Kontakt

Janni Fuglsang
JFVJ@frederikshavn.dk
Tlf. 51 54 72 05
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Vi har udarbejdet et oplæg omkring 
snus, der er målrettet folkeskolerne. 
Vi kan ud fra Ungeprofilundersøgel-
sen 2021/2022 se, at unge i Frede-
rikshavn Kommune anvender snus i 
større grad end landsgennemsnittet, 
derfor er det et fokusområde.

Oplægget indeholder fakta omkring 
snus, helbredsrisici og  lovgivningen, 
hvorefter der åbnes op for diskussion 
i klassen. Oplægget vil ca. tage 1-2 
lektioner. Vi vil selvfølgelig meget 
gerne komme ud på skolerne og af-
holde oplæg. Så hvis I tænker, at det 
kunne være relevant på jeres skole, 
må I meget gerne kontakte os.

Kontakt 

Janni Fuglsang
JFVJ@frederikshavn.dk
Tlf. 51 54 72 05

6.-10. klasse

SNUS

16



Børnehaver og 0. klasse - gå-prøven
Undervisnings materiale: Tag på gåtur 
med Albert og Rose og lær eleverne 
at gå sikkert i trafikken og at følge 
færdselsreglerne.

6. klasse - cyklistprøve
Cyklistprøven er et eftersyn af 
eleverne som cyklister. Igennem for-
løbet opnår eleverne en forståelse af 
deres egne og klassekammeraternes
evner som cyklister, både i teori og 
praksis.

Kontakt 

Thomas Nielsen
tni014@politi.dk
Tlf. 61 36 31 17

TRAFIK

0. og 6. klasse
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Et oplæg, der primært afholdes i for-
året, til elever og forældre i samar-
bejde med politiet.

Større børn og unge samles ofte på 
institutioner, skolers legepladser, i 
parker o.lign. for at dyrke det sociale 
fællesskab. I nogle tilfælde har de 
unges samvær medført meget støj, 
affald og hærværk, de steder, hvor 
de mødes. Det kan skabe utryghed 
blandt børn, unge, forældre, beboere 
i området og for ansatte.

Så hvad gør vi, og hvordan håndte-
rer vi situationen sammen med jer 
forældre?

Kontakt

Janni Fuglsang
JFVJ@frederikshavn
Tlf. 51547205

Thomas Nielsen
Tlf. 61 36 31 17
tni014@politi.dk

Pernille Sørensen
Tlf. 51 51 66 27
phs007@politi.dk

UNGE I DET
OFFENTLIGE

RUM
7.-10. klasse
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Mindhelper.dk/frederikshavn
Unge i Frederikshavn har mange mu-
ligheder for at få hjælp.
Det er forskelligt, hvad den enkelte 
har brug for hjælp til. På hjemmesi-
den kan du finde de forskellige tilbud 
til dig selv, eller til at hjælpe en ven, 
som har det svært.

Brug også gerne vores Hotline:
Tlf. 21658509
– helt anonymt og uforpligtende

Hjemmesiden indholder bl.a.:
• Gratis psykolog tilbud (15-25 år)
• Lær at tackle angst og
• Depression (15-25 år)
• Ventilen- ensomhed (15-25 år)
• Sorggruppe (6-12 år og 13-18 år)
• Frivillig mentor (15-25 år)
• Overvægt (3-18 år)
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MINDHELPER
TILBUD

TIL UNGE
13-23 år

Kontakt

Janni Fuglsang
JFVJ@frederikshavn.dk
Tlf. 51 54 72 05



Bekymringssamtaler
I familier, hvor unge viser bekymrende adfærd, fx tegn på sympati for eller 
tilhørsforhold til en kriminel gruppe – indkaldes til en bekymringssamtale 
med repræsentanter fra fx kommune og politi. Samtalen skal give den unge og 
familien et tydeligt signal om sagens alvor. 

Tip Politiet
Politiet har brug for befolkningens hjælp for at kunne forebygge forbrydelser, 
bekæmpe kriminalitet og skabe tryghed i samfundet. Hvis du har observeret 
noget med relevans for politiet, kan du hjælpe os ved at ringe på 114, henven-
de dig på en politistation eller skrive til os. 

Underretning
Som fagperson har du en skærpet underretningspligt, der går forud for din 
tavshedspligt. Hvis du har et arbejde, hvor du er i tæt kontakt med børn og 
unge, er du særlig forpligtet til at underrette kommunen med din eventuelle 
bekymring for et barn eller en ung. Der stilles ikke krav til, at du som fagperson 
har et kendskab til barnets eller den unges forhold. Den skærpede underret-
ningspligt betyder, at du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, 
der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særligt støtte.

Link til underretning:
https://frederikshavn.dk/borger/familie-boern-og-unge/bekymring-for-et-barn/

SSP Frederikshavn Kommune
Hvis du har en forespørgsel i forhold til en generel eller individuel problematik, 
må du meget gerne kontakte os i forhold til håndtering af denne.

Elena Michelsen

SSP konsulent

Distrikt Vest

Tlf. 23 64 33 28

EEMI@frederikshavn.dk

Mads Bang Simonsen

SSP konsulent

Distrikt Nord

Tlf. 23 64 33 25

mdsm@frederikshavn.dk

Jane Arvidsson

SSP Konsulent

Distrikt Øst  

Tlf. 23 20 94 79

JAAR@frederikshavn.dk

Janni Fuglsang  

SSP Koordinator  

Distrikt Syd  

Tlf. 51 54 72 05  

JFVJ@frederikshavn.dk


